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 ! دهیشمردلحمیب سورخ
 هرک اذماییدمزز یسپ هرخواب

 توعدنا رهت رتاثث لبف هنفههنناکمر

 یاهدعوهدرک لوبتاد ناسا رغرکشل
 یارجایا رب !ددوخ ناکشیبرنهزا
 دهشم هب<لجمیب سو رخ» شیان
 یما زعءا ناگشیپ رثهنیب دد . دانسررف
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 یراکمه ترفاسم نیادد نارمت
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 درک دهاوخ یتاعلاطم
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 تراهک (ترب ور

 هجوت ددوهلبق اهتدعزا تا ر
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 یا رب یفاک تف و یل وهدوب 1

 هتشادن وب راس تروصس نا میظت

 تصرقنب رتپب ترفاسم نیا و تس
 ۱ یآ

 وو دهاوخ روفطمتبا ماجنا یارب

 ۱ ۱۳۳۱ ریث ٩ هبنشاب - ۱۱۸هرامش - مراهچلاس
 لعل ژاساب یرهچ ونم نابایخ - هرادا لحم

 ۱ لابر 2۰۰ هنایلاس لا رتشا - لابر ۱۰ هرامشعت

 : اهی دنا وخ یزاسر وا رآ ۳۵۰۵ یشلت
 ساک ی -

 روصپاچ
 تحاو طم .تج عده تسخ یهو

 راد نآ هلی  داجیور
 سس تحت

 نا رهث یلاش دددیدج همات رب ندروآ

 رته یلاعت هاز دو تسدیماهن زور

 هنا رهت رنأش تیقنوم و رعات
 # الب ملاظ 17

 نیم هرعالاب عالطا رارقب

 ددوهددیرافف خرف و ناشوک رثک و

 لسب تقفاوم عالب ملااف» ملیف هیهت
 3ا رهاییلوئسم هکیدوج وان و دمآ

 ددوشادد یعالطا هنوکر ه نداد

 ًالمفا هک دنیوکیمو هدرک یراددوخ

 دارقب یلو میتسه هرکاذفم لاع رو

 هدمآ تسدپ هک یصوصخ عالطا

 اپ دوب ژم ملیف هبهن (تامدقم تسا
 تسا نابرجرد مابتتدشو تعرس

 یاادرپلیف هدنیآ هتفه زا امطق و

 ,دش دهاوخ عورشنآ

 دپاب ملیفنیا هداب رد هک هجنآ

 ینادرک هاکی تیبت هکت سنیا تفک
 تسهیدابز یراودیما نآ هژوسو

 هعنوکچیه كيتکن رظت" زا یلو
 هکر داهظا نونک !مهژا نا وتیمن

 تسنا ,یرنه لناحمردینح و درک

 ۰ هرکلیم ,یتییدب یاب عوضومتیاب
  باععارو دیاب «یرافف» سوصعب
 دو ملیف بلا یارب داد ریملیق
 / , دیابت تفد تاپنیب



 رها وخ هس

 موس و« فوخج فو مممبأتک زا
 یملف ناتلکنارد# رهاوخ هسو هب
 یاهلژ هک دوش هیت تسا رظن رد
 یددآ:نمک رب دی رگنیا)رت ۲ تست

 دنهاوخآ رج انزولایقوسو نرو

 «نمک رته هسنیاذا .درک
 مالعااد دو یک
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 تست تسدرو یعطق رخ وه منتف

 هقوش

 رکشهژات -ناهد

 كم رهوهداتفا قالط

 رک و ث
۳9 
 ترم

 دوشبم هدبد یدایچ

 مو
۳ 

ِ_ 
 دن زاس

72 
 هک رتدراک او

 رتلاواب اب اداهزورن

 لاحر

 تسا هدومن یملیفدد

 هدومن باختنا ادوا ناشروخ ردو

 دومن ع و رش ارت آ هیهت هتشذگهامو

 ًادج ین ابن اممناخ هک مل

 رکید راکساكی نزد دراد میمصت

 ددوآ تسدب ودرادمان «هسوسوز

 ونیئ وک ینونت ]ادوا لباقم یاهلر

 دن رادهدهع رب از ویسن | رف ین ون
 رک وک حدوجا د ملین ینادرک راک

 راک تعنردو دهد ماجتا فو رم

 ینایئام رک ۸ هب وجعا نیا ینادرک

 واین تسدب ها رغم هکار هجن
 راکسانآ هک دوشیم مولعم سب

 هدوب یدایز مه

 تسا مزاپل

 ین ایمک لوصحم ملبف نیا هک مینک هقاضا

 رتنارب لخاد رد ۱ 1

 -اتسب وقب رطب و دشابیم تن وماراپ

 ددرکیم هبمتنژی و

 دراوآ رفوتسی رک
 كم هک 4دداوآ رفوتسرکو

 ثكب طسوت و تسا یصوصخ هزیاج

 نیرتهب هامششره یبهذم هسوم
 دهومهک هتشذگ هامدوشیمهداد اپملیق

 یکب رلک زمیج طسوت دیسورس نآ
 عیزوتدوب رمهسوموضع ناشیشک زا
 دیدرک

 بیصت هزیاج نیا هک یتاپملیف
 دن ادیمادح .ژا دنتراع دش بت

 سرت؛یئول نسحود:نوسیل آ یاقآ
 .كحضء« ,رهچودوشیم دادومت

 ناکدنزاون
 زرربنا كاد رله نب

 و ه رخالاب و میدوب

 بلاک نوجأف آ هلب هدشهچ
 وبلاک یئاکیرمآ ناناوج
 7 و ردنیاب .دناهدرک عارتخا

 ندارن سکان و سکذا و میدز
 اعالطا نیاهرخدلاب ومیدومن لاوئس
 :ميداذکیم اشرایتخاردار

 ی یلاو میدان یعالطا

 ازناک ماسیرثه تک رش یدوزب
 الو و مان یلیف زریس درف

 ۲ ۰ ددوآ لوردن اكاریا»

 اهملیف نیرت شو ش ورف رپ
 بلا ره رچکیپ نشوم هلجم

 البدوآ هام یاهملیف را گوزق
 0 ریخآ هزایش رد اکیرمآ رد
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۳ 

 دن وموا . و رتکاو ترباد سک و ف
 تف رک رظن رد ادنیارب وا 7 ۱

 قباح هک مه ملیفنز هثیب رته
 نونکا دشاب رتنبوائاد دوب رارق

 مهملیف مسا و دشابیع تاکسانک

 ممنب تشا هتفا ینزاطتتم .ریعت
 > رضا لاح رد هک بیت رت

 دوشم هدیمات مویک وت رد
 و جبدرتلا و ملیف هدننک هیهت
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 ارو هک شرهاوخو رثب رب لو

 ناتناب دتراد رظن رد دراد مان

 و «دناوخ یلوکنهآ دنچ رکبدک

 نیادد | رب و ,.دنیامث رب هحفصابت ۲

 فق وب

 ورآدادصهشب رتهره هدشدم رخا وا

 ندناوخاب ادصیب
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 لاما
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 ءاو ] نرتسو ملیفدد ( نوسدام

 ترقاسم ایلارتساب هد
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 رومن دا وخ تک ر ش( دا وشد

 سیدیدح «راتس(ندنل یلوج)
 تربارهک هجنساهس) ملیف ماتازا

 قاقتاب درادمدپمب ار آ لوا لد دولیت
 رک و داج)ماس یملیف هد( نیلف لودا)

 .ناتسا هو رک دها ون تک رش(اکیاماج

 ۷۱۸۵ لاسدد ملی

 دن رب وات تشذکر س ) ملف رد
 .نیدود یولح یدوزب هک (س راه
 ,نیلوآ ( دن ت وات) لر .تفردهاوخ
 .(نیهناج) ۷2 نیاژرد اکب رما ریفس
 5 دوم دهاوخ اتبا

 دتفاص یافت
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 هک زوطت1 7 ۰ 1
 نبا زا تاوتبم موهقم نیرت میسو
 لسیاوارد ؛ درک كرو حالطصا

 درک یعطاقتف رشیپ قطات یاینیم
 یاه هخاش ؛ دمب نارودنیا زا

 رد

 ۱ و
 راسورف یرهج بر 0 رثا تاوت_یمت اد و تماصنا رود هل وا دنتشراتآ «سنیاذاهدافتسا یارب یتواقتم
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 سساتتم یصوصحخم ضرغودصت تماق

 هلجم 4 هداش رو نم.دندوب
 رتت اموک دتامیقتءزاب روامنیسهراتس
 یسرلکت|یاهزاسدنتسم رظن هطقت زا

 ماهدادیحیشوت
 ملیف نادیب ابادع هعاکتع

 دنتمبتکم ناقاتشم «دراذک یزاس

 ریداصتیرتشب تلوپم ط دنتتوخ دل
 كيدزن هتلاوتک ]و تققحب ادملف

 و كولاید ءاد زا داک نیا .دنک ۱

 تفرکیم ماجنآ (۱)لقعت ۱
 یمقاو دشرهچ رک ۱ ۰ لاحتیااب /

 قطان نادود رد رتناموکد یامنیس
 هرود رخآ ههد رد :اذپمم؛ دوب

 یزاسلن دیدج هوش نیا تماح
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 دوخ یتاوجنادود هک یدرم طسوتب "

 رد و ومیکسا لیامفق نابم هود !د
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 زا یردق رکا .دب درگ یق رعع.دوب

 ۱ میداذگب رتارف اب هلحرم 9

 دن دقتممهک می روخیم رب ,یتاسک

 دوجوب دنتسم روطب الوصا ت ۳
 راطق دودوو نوچیتاهملیق و دمآ

 و < لفطهناحبص »۰ «هاگتسیاب
 تارکیدو اهریمول زا یرگبد را ۳

 دن رو ایملاثمدوخ رظن ناهریدی اد

 او یو

 مدت دوجوب لئاق

 یتسیت ویس ریما یاهدوت | هتش رکب ؛دادعت

 هک یزاسلیف ناناوج طسوتب زین

 دن دوب یملیف براجتهب لمعقاتشم
 نورد زا مد ره دنتساوغیم و

 -یچامتیس نرود مانب یرک وداج
 لمع» .دنشکن نورب یاهژات یاه

 تحب و تدلاقم هللسردنم .دمآ

 یاهداشا<یفا رک و ت امنیسنق لوصا رد
 نمتود رتلاو رتا «نیل رب» ملقهب

 یعکاب دیاش هک ملیف نيا . مدرک
 رتناموکد بوخ را كي ؛ قاقزا

 نامژرد شتیمهامامت ؛دوش بوحم

 یکتم یدادربملیف كيلکت را « هیت
 :دوشنای تسیاب یمهک ارهچ رغ.دوب

 دوجو دو درکیم نای نی دود دوخ

 ؛ قالخزاسملیفكب .ناونعب هک یدرم
 رتا ناکدننیاب نیدود نورد زا

 سح نآ

 ۶ تسیچ .دننام نیا دینادبم .دشیمن
 دنیوکی_رمش دنهاوعیم هک یناناوج
 دنتبه تف رثیپ هیلوا لحارمرد و

 یتأفل یونمم شزرا و موبقم الاغ
 هدیدات دننکیم فیدز مهرستشب هک ار
 .ناشت املک هک دنن [ رب طقف «هتشاکنا

 نذو قباطم (مویفمیب ای مویفماب)
 ییوخکكنهآ وهدمآ رد یرمشهیفاق و

 رد ؛دنکیم تبحص دوخ

 تماصتا ر 0 نا
 ری سس -ییسسنس س

 7 ۳ ۶ ملی زورما

 اما : تسا اق تیمهایآ راد هتبلا

 دادباب یرنهرثاكبهکت سارا رق رک ا

 نامز لومش زادو هدوب یتادواجو

 دی اب تووصتیارد,دشاب هتشاد دوخ رو

 یابشزدا زا یشان نویسرپکا

 دد رتمامت هچره یلشورب ینانا

 لاحدد . دشاب یلجتم نآ دوب ورات

 نامه ابلیس رظن زا ملیفنیا: رضاج
 یاهگنهآ و اهتن هک د داد ادیتیمها

 یقبسومملأعرد ونایپ قشمو نیرمت
 + دندجا و

 مهنآ اقافنا هکر کید ملیفككي
 تلاح هژوس نیل ربوذا رتدوزءامدنچو ٩۲٩د
 وتربلآ طسوت و دمآ دود شیابب

 رکم زیبچ چیه د مانب یتناکل اواک
 یرتشیب شزرا , دشهتخاس «نامز

 ؛ ملیق نیادد هکنآ یارب تشاد
 رب یناپسو قیبع سامحاكب

 و سیداپ هدنامردو ریقف هقبطب تبت
 نیا هک ی تقد یتح و هتشکی لجتم

 دوخب یخوش و زنط هبنچ ساسحا

  .دوبسمللب اقنآ تب رشب زاب تف رکیم
 یصعشب هراشا الاب رد

 ادناشن و ی
 یوم رظ هطقن زا یدادرملیف ونارادربملبفلیبقنیا ؛دشاب هتشاد ره يا روضنابه اما 4

 ۸۸۱۲۱/۷- < نسب ام اش» دیاب !رناژاسلبف حب ۱ و 7 ع:. ظسوت از یا «دنتج ربوصت
 9 یاتحا « ناوج تكرعاش نآ هک  دبابن دوشیم طبخ انیس عالطای 9 و اجنیارو ..دونامهلاح نیحرد - رک هیبثت . ناهمقالعیرتیلیم۱ 1 اهن دوج
 یلیخ ۰ درک بوضحم رتیاموکد را

 راغآ رد ام هک هوب دهاوخ

 زونه هک یعارتخا را
 جدیگنیاوخ و

 نینچذا دیاب تیقفوم لوصح یارب
 زین یژاسیلیف رتهدرذکب یاهلح رم

 د ایزو روا ون منم

 رب و راد رسم
 زا رام ك

 ری از شئاساسحاو ادواهک
 1 ز ,رون رظنذا یطیارش سیس
 نوا ویسیژوپیک» نتما تلاح
 ۳ ) دنکیم باخت: | هریغ و

 نا
 ۲ او نآ بت رد و دزو ایم

 ۲ مرا ادشنیب دود هک د
 : وات و ریفتهک دنکیم

 7 دمی ۰ طیارشنیا
 دمآ دهاوخ تسدب

 ءژوس اب قبطنمو حیحص

 , دشاب وا یدوجو

 بقد روطب هحص



 ۱۳۳ اب تا
 ص زا اکرتهمرفكیرو جور ۲

  منهج اناکسلآ نوع
 یعون اب زین اجرهروو دب

 هجاوم تظع اب

 مم
 ددون زد ار

 تو عدد نبا لی
 یک دن زاهد دوخ ات هوس رک
 و دیاقع و راکفا 0

 یقدنان] دادرک و نتسو تا

 ؛دوخزوراب تیصخش كنکب و دیر

 یاهن اتا رباساب هداوبه هک هتسب
 قشع و دادیاپ ۱

 ی دد نیمذ یور

 ابی تایل زغ تروصب شیاهرو

 دیئ ول ولس راون هار زا یزاناک

 یو هکتسا یتتفک. درکیم هر
 تفاییم یمیابط ؛هداتناروو طاقت رو

 متسیب ن رق ینیشأم و یتعنص ندش 6
 شماغا راهن 7 ؛دوخساخ طبارعا
 هکن یادد اما.دوب هتخان هدجیو

 لآهدهبا اد عیأبط نبا ید ابآ

 الماک امتسن ادیمیبرش داهن و حد

 الف نیدقتلمزا یهو رک ميکاکش
 ,دن دن ] وخ 4 تسب ویت یمب رب»]دیتره 1

 - دراچبر لوقب نوچ «تسیچ تلع

 یتاهتیعق ومتسا وغیم وا :تبقی رک
 شیامزآ هتوبدد نآ دد مدرم هکاد
 هبجاوم یگنوکچودن وشیم ءدراذگ

 .دن ایامشب اهتصقومنیااب اد ابنآ
 شالتو ماقب ع زانتو هلئسموا یارب

 یارب تا دوجومیبئاد شکش و
 وندنام مدت ز رتشیب و ندنام هدنز
 الساک یاهلتسم ؛ندنام هدنز رثه

 نیا .دوب یبابیززا ولسو تکغ
 رتنای رع «یودب طاقت رو اقب عاات

 «لون ات شالت وروختیم مشچب ندید
 ملیف .نیلوا نامرهقو رسم
 ۳ نوین كب « ید

 ربکیب هزرابم نیا نایرع 1
 امگا دیاب کونانصتسا ما

 بي کا در
 تلقغ لماعودتی | ۳

 ارشاهواوناخو دوخ تا
 ای . تخادفا _.دهاوخ ۳یع

 و طبارشرهزدا رشب 4

 وا یارب ؛ یطبحم رهرد

 وا هقالغ یو ربت

 : و نتخاسدد وا

 دقتوووم دیاب :نب رکاب

 ینیب ناجج و یئالقع هفسلق .دریگ رارق

 داوتسا تققح نیا صاصارب یتررهالع

 هک ت سا دمتدامس یتقورشب هک وب
 طیحم یب دو نی اد تدافس نیا

 داپم كنکن و دیایدووخ رب

 رس رسب تصیط هک ینالکشم

 ددرگ قلاف دداذگیم وا
 یاهملیق همهددا رد هژرابم و شکمشک نب
 .تسا ین رهالفیادع+ راک مین یموا

 شب اهملبف دین رالن ای[ دن ا,دوب تسد :تق رگ یهام دیابءلامشكوت ان ورد

 یدرمو ددتفابدس دبابمان  ومو رد
 اب هژداس رشب یورشث «نادآ زا

 رد و :دژادرب یم ایرد

 قامعا زا دیام اد تقن «انایزیل ول
 -ناتساد

 ودوب ابیژ زیچ همه وا یا رب .درک جا رختتسا اباد دوخیمانشآ «تشاو یناژورپ

 همهناپیئابیژنیاهمه تسیابیم نوچ

 نآیالان رب دیشروخو هک یتاهزیچ
 للخ وورگ طضوتشمدب ات یماه

 هاک ملیف رهیا رب یوهک تسا یعیبط
 راون؛ مزول رادقم ربارب هاخنب ات

 درکیم فرصم ملیق

 رد .دوب «هدهاشم» هلحرم نیا
 زا یاهعوحم ۰ + تاختن او هلح رم

 زا یکاح ریواصت نیرت شزدارپ
 و تاژرابم ۰ داتفد ؛تاداع «یلس
 میچموتكي تاصخشم هصالخ روطب

 اد ین رهالف رثا كي , هدش یدوآ
 موم ملیف دد دن دروآایم دوج وب

 -ورکتابیاهملیفذا هداقتسااب یو

 و رماعاک
 یفرب قاطا هرجنپ 7

 ما ات ورلوای و تسا

 رهالت یاپملبق یکینکن
 جی7 هب دعوا وای دن |هدرک
 یت رهالف یاپملبق هک تس
 تردق ری, صقت ییامومع یتخ

 رب اد دوخ هتالخ تیصخش هزاویه

 هدندیم ؛دشاب دیاب هکنانجن ] هکلب
 تیحاموردیاب !دوادشان نینچرکا

 یتقو لباق هلتسمهب اجنیارد .دناوخ
 یت رهالف «یزاد ریملیفو بتکم .میس ریع

 و «مزيتناموروهب یخرب فرط زا

 ریصت«كبتت ام ورم ویلاووتان> هب زین
 حیحص ریعت نیمه تلعب تسرووادش

 هلمحدروم او رکمیوهکد وب طلغ اب

 یلیف معما« 026۱-۱

 (تویسلوما) ساسح حطس هک تسا
 اهکنر همه هبتیناسرقت « نآ

 دزومرد تبساص نیا .ددادتیساح
 .تسا رتمک یردق زبسو دوزگن

 یو ۷ .دبس «داکش هزبت +

 نام وک دیژاسملبق بنکم ین اهجمود

 دن دوارگ هبای ناتسلگن
 اهن ]«دوب هچاهن ] یلاجفرح

 کكب طق یترهالف هس
 ودوخ «راک مقومرد و دشاب ز

 و زیقت رد اردوخ دمتم تیصخش

 جن لی

 دهدن تلاخد

 توضع هک

 لنعنبا هک دن دوبدقتعم اهن . 1 ۳
 امشب فرص تقبقح رد یزاک تسد

 یت رهالف زا .تسب | هن ًاقمحا ءدیقع .د و ریع
 هکلس+لقتهدرقكب هب هک تساوخحم

 - دشأب یژاسلیق نیشام گی

 تب ات فک لالتیحیط رو .یترهالو
 تصعش,ككب المک و ادیکا هکد رک

 نیسه زین قح و تسارجم ولقتم
 ۳ و تام و .دوب

 تسل ات ووژ.تسب رول ویسوسنابان7
 لاس تی هکهریغو تسژوک ادب

 و هداددا رقداقتا ددوماد یترهالف

 هتف ریذب قیاقحنایب رد ادیو هویس
 ملف تضبت هکنآ درجمب ۰ دندوب
 دنورا زک دابلب ارناتسلگتا رتت اموکد

 هداقنسا یترهالن نیمه لبتسا زا

 هکدندوبنآ هتاوید اه نیا .دندرک

 لی وتو ریفت دزومزد ادیو هوبش

 زاکب هدووخت .تسدویودب یاهطیحم
 هک ميدادن یکش ام هتبلا .دنرب

 تاباقا نیا هک یئاه رتتاموکد

 هاتود , كل ؛ تاو ؛ نوسریرک

 ,نیماضمصوصخ رد نآرکیدو تیاد

 یا واددنخاسنردم ثداوح و یتعنص

 دووم رد ایآ اما .هوب یصعشمءویش
 هچ < نالیسدورس و نوچ یران ۲
 رظت زا | رن]تهابش و تفک نا وتیم

 هژوس نویسارب رتتا و مت شرورب

 و مات [ومو یام ملیفاب تواوحو

 درک هیجوت ناوتیم هنوکچ «وبات»
 ,یدج نسیدقتنم ميیوگب هکنآ "رج

 2 رن دوز دوخ . ین رهالف لبتسا
 هعدشمقاو یو رییاتتحتنا رکید

 "تماص هدودرد یترهالف مهس

 هک ی ییدج بت هکد وبنآ زا توابع
 او شیاهروک دو اهرونک ۲:نیماضم

 یلیدت وری چیهاب و سقم
 .کتارگ هاب ۰ .تفرگبم تمییط زا
 هکلب , اهروتک ]-ریچ هن وا .موت

 هازمدریخو رب 1د یداعمد رمیابیس
 حدس ود زود هک یمدرم ۰ دادیم

 . دوو ياملیم رمز
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وت یصاخ مجارم اذهعم
 او وحی ت

 ۳ ریو هه و احیا او یو وا جبر 1 ۰ ۹

 نسافا ریایامنیستعنصلماکتعنامهک یز وم رمکاهتسده

 وام رثبمهقال» دارظا یمب یاهنیس تدنص تفرشیپهب تکلمملوا صخش هکید وب واب
 ۱ ۱ دننکیم تیلاعش نآ ,

 اینا ربا هدننک هیهت كباب تاقالم ])

ور هی هر هی هر هر هر هو حب هر هو حب
 تو صحت سس ۳ همه هو هو حر 

 داپظا یلم یامثیسم رثهو تمنصو نکشرنک و نیکنس صضرا وع + درک ۳۳۵ هم وت

 هب هظحل نایهردو دن دوم رف هقالع لجج تابلاء دشابیم دصرو لپ یزیورب ورسخ ا

 دن دوم رف دداصیرما یدوبهب یامآ تالیکشت ساسا هراب كيي دصرو
 تنم میظع یابخ رچكتکیب

 شقنژو رما یابند فرکش نسترد

 درادیهمم ار یساسحو میم رایس

 رتهب _رظاعتت انرص ینوتک ناسناو

 ددشبوخ شباسآ و هافرو نتسز

 داذگ ورف ینآ لماکت و جیورت
 فلتخم للم قیرط نابپب تن

 دوخ یتمنص یاهخرج شدرک رد زین

۲ ۲ 

 ره یداصتقا هینب یاسا و هیاب هک

 ؛ دوشیم بوصم یتکلس

 همسوت و طسب دد و هتشاد ند زفاژور

 دنشوکیم هندلوجعنآ
 رظت كن رکا هنافساتم اما

 تکلسنیایتمنص هچعب داتب یلامجا
 یاه تیلامف یکنوکچ و مينکقاي
 هکدید میهاوخ مبلک یسدرب ۱دتآ
 و قدذ هنطن نبشیپ یاهلاس زا

 نیا نامدرم رد ادتمنص دادمتسا

 هک یتاظعل زا و دناهتشک روخک

 تشکش یم یتعنس یاهدادمتسا هجنغ

 اب تسابس رطاختب دیاش ناگناکیب

 ارنآ شیوخ یتراجتتیقوم رطاغب
 ناب رج دن درک لامیاب و بوک دکل

 تسدب نهآ بوز هن اخراک سسات

 زیکنا نزحیارجامو ریک هاشاضر

 و یکدنفاب یاه هناخرک لیطنح

 ینشوروءدنز دهاشهرغو فابید

 دنچ هکنیادوج واب اعدمنیا رب تسا

 ینکطسم هتج رب یاهتیسفشز| ین

 زد.( تشعرر یلامت "و: یشیامزو
 ؛دنشوگبم و هدیشوک موب وژ رم نیا
 یفتم دینابن هذدابم نانچمه اذپحم

 هعادا كلم نیادد تمثسلما هیلع

 »- شینچ هتفدهتفر هکننامزات .دراد

 و دمآ دوچوب یئانیس تمنسیاه
 هژراپم , دریگ حضن هکتپا زالب

 . دبدرک زین نآ لماش دوکذم
 دد هک یتابرط نپ رت كلپمزا

 هد تمنص رکیپ رب ربخآ
2 

 

 تبلاش

 ۱ تای ید آدرا

 هفت

 داذون یماتیس و دیشاب مهژآ ارام
 و تکلمم لوا

 سخش هکنبدوج واب

 نی هنسج رس دارفا زا نتدنچ

 دنواد ناش هقالع دابطظا تمنم

 دد یلویحم مچا رم فصولا

 نآ یسیرقت لالعنا و فیبشت
 . دن !هدیش وک

 قافتا بسح رب هک هنشذگ هتفه

 لماع ریدم ناقهد ییکا یافآ اب

 ( نا وراک یاوت 1 ییادیستکر ش

 - تصسصدرومتب ارد مدومن تاقالم

 هصالخ دبدمزالهدن داکت هک دشیناه

 تاماقمأت دی این لقت اجتبارد !رنآ
 نوتاق یارجا و حالصا رد لوئسم

 دن دروب مادقا یا هل افمنم

 ودب دد هک تفکیم ناقهدیان
 تبسن دصرد لپچ شراوع شیادیی

 تساقتسا یدنچانام:یسداف یابلیخب
 ۱دیداب یاهن ایزو تالکشمو هدرک
 هف دهئق رام| میتخاس راوه دوخ رب

 تشون رس اب تشادو تماقتسا نیا

 نانچنآ و درکتیم یذاب امیناکدن رز

 راکتب | همادا زاادامیفنص ناتسود

 هکدوب هتخاس درسلد و فرصنم

 و دندیشگ راک زا تسد اهنآ رثکا

 یرته] تراجت نسا درگب یگید

 نم هک مه یلیلق هدعاما , دنتشکز

 بین اماسب ان نیامایناب مدوب اهن زا یکی

 یناسآ نیاب میدشت رضاح تالکشمو

 یتفوم نارحب كياب و مبورب دانک

 میمصت بیسنیدب . میئآ هو, یاب زا
 تمنص نابحاص بئاجا دشهتف رک
 روضحب یناکدلیامن ناربا ینامبس

 و مسیتسرفب ی وسیامه ترضحیلعا
 هلا مظعم عیساد دوخ شضیارع

 یکی دو نم هکدوب نيا , میناسرب

 یکیدد و هدشباختنا رگید نئود

 ناتسلک خاک رد مالس یاهزور زا

 راب رد تراذو رد رتدوژهچ ره هک

 یداد رهشهدنبأمن دوضحاب یاهنلج

 یدادربملیف یاهوبدوتسا هدنب ابن و

 ضراوع لیلقت ددوم رد و لیکشت

 یلجاع مادقا یرادرسپش نیکنس
 ترضحیلعا رما وا رب اب ,دریگ ت روص

 ترازو رد رگید هتفه ینویابه

 زا سب و لیکشت یاهلج رابرد

 لیلقتنویسسمک نا وارق روشو تب

 هب تست اد لهچ یدص شراوع

 قباطمدصدد۱ ه هب یحداق یاریلف

 یاهوسیدوتسا نابحاص داهنشیب

 هناک ولم شرم و بیوصت ینارپا

 كن ردالب زبن هاشتهاش . دندنناسر

 وهتشاد لاسرادوشک تراژوب یغالبا

 نا رب ایئامنیس تالوصمذا قیوشت
 هب دوشک ترازو دندرشبچا وار

 تسود رثه هاش تایوثم زا یوریب

 یظالبا د هدومن اد مزال تامادقا

 ,دن درک میلست یدادوهشب ددومنب ارد

 ام زت آ دد هک نارهت یدادرهش اما

 تشادرا رقنآ سا درد حاهتبا یأقآ
 هجبتت دد و دیزرو تفل اضمرما نیااب

 اد یسداف ياهملیت ضراوع لیلقت
 یدادرهش هجدوب لزلزت بجوم
 ضداوسع هکبلاح دد ) درک یف رعم

 لاس رد یسداف ملیف تشه اب تفه

 یداد رهشهجدو» 19 ,یسوسحم ریتات

 نیا هرخالاب و ( ددوآ یمن دیدپ
 هک تفرک توق نانجنآ تنلاخم

 دنچب هک یا همان یطرو تفو دادرپش
 دوب هنشاکن یتکتلمم ساسح عچرم

 یلحو هتسناد نکمم ریغ ادرمانیا

 بیوصتتدوصدد هکدوب هدرک رکذ
 تسب زا وا ینوناف نینچ یارجاد
 بد ۱۱داددها وخافمتسا شیوخ

 اهدع یاه تیلامف و تامادقا

۳ 
9 
# ۳ 

 گور لاسرا یرادیپشب یاهمان ی ۱

 رم زا یساف یاسلیف هب تیک
 ردخدیقیداد رهش شا وع لیلقت 4

 ی ۳ ماگنه نیمه رد اما

 تم ناک هنر وا نت نچ+ یاهدع

 ریسه یجراخ یابلیف_ةدک رارهک )تعتیاب یاهابنیم مت

 هشادموق رم یدادرهشب طاتا
 ۳ راز دندوب هدخ رکختم

 ید اس یاهملیف للقن تهج

 ی وروم رد تسیاب یم دریک

 دشاب یسداف و یجراخذا معا اهملیف
 ورم لیطمت ابنآتروصتبا ریغددو

 دنهاوخ باصتعا حالطصاب و

 اکما هج و چیپب رمانبا نوچ

 میلبف هبلک شداوع لیلقت و دوبن
 » یرادرهش هجدوب لزل زت رد
 مادقا رگید رابکب داتفا یم

 تالوصحم جیدرت و نیوشت
 !دشتسکشاب هچاوم یلم

 .نای رجنیاژا اهندم
 شداوع نب» هکتناجن آ زا
 رب یک انتشحو یال وبهنوچ
 همادا و دوب هدنکفا هیاس امیاملیس

 بم نکس ریغامیا رب ادراک

 > ثكي تسد | ددجم

 و میدذ دادهنماد

 ۳۳ت ۰ مييبلط داددستسا زین
 . دا دوتسد یدوپهب یافآ
 ی رظم نیدبیاهسلج دوشک تدازو

 دوف هم

۳ 
 ف
 برف

 اوگذم هحلج دیب هنثه

 ش ۱(تلود
 دمآ ددلک ,



۱۱1۱ ۱ ۱ ۳2۳ 
 و او نا 0

 ...ه و ریم اب ردد رنگ هک

 ای وشیم رامبنیریاس زا لب شدوخ

۳ 

 ۱ 8 انا اکهاشک 1

 :..ادنکیم ربهدو رهدنخ زا ار یسی یمش هرابهبت ۳۷ ۱۰ ۰ حس ر همه هر ۳ یدمل ر و

 9 ۲ 4 دقت و هراو |
 بهسا

 1 ۳ اه
۳4 

۷ ُ 

 دم حر وو دوو شف ان
 یاس همدم و

 ۱ یکب۱۹۵۷ لا
 شا س اد یولباق ناتساد 5

 ید ۱ 7 اب یدیک ملپا ناتسلگر | ها

  ۱ ۱۱ هک ت ۰

 ۰ 3 تن ز نا ته تخاس یزاگآ یار ۱

 شتآ تك اب هک ( ود زاب یتح روشت نیا یاتتس 3

 یدمک یاهملیف یاناوئو تسدربژ ونازب اد ناناوج و نادرم (هداپ نیا؛دوب هدیدن قاب مه ی

 کار (تیزب رب).دنکیمافبتساهددوآ رد تشادمان «هناخرر رثگ د هک

 روآهدنخ و یماشابت یاههنحمژا هد کیم رهاظ<تربط نلهو شقن رد. دوخ نیریشو بلد فر,
 : تاتو ی یهخا در اصحاب د

 نارگرفک زا یکی هکتسا یوم ملیف می ش ۳ ت ۱ ۳ دود هژ ربا ناتلگن|

 تك دن | وییم ؟ن «هناخ
 دوشیم تخسوهلشش شرمک یتشک رح وحی یسزج ی ۳و ۱

 یناسآب نآ ناگدن زاس هدع

 یارب,دن ات رب < رنک د و رسزاتس

 ددوم یناتساد یدوزب دوظنم نب

 دا رققوذ شو ناگ دنلک هبهت 3

 مسلیف هیهن هک دیشت یلوطو تفرک

 #هناخ ددرتک دو لب یدب دج

 [ شون «ابدددد رتکد» هبموسرم

 دیس ر نادنمشالف

 * اید دو رثک دو تفک دوشبم
 لو هکتسا یسیلکنا ملین ابنا

 اک دن و رامنیسنب دد نآ شیابنژا

 طعم وب ناف در

 شیان وهیهتمامتا داظتنا هنارسو
 ؛دن دیک ارتآ

 0 ٍب راه(د راک وب كربه)
 رهشالعف هک ی سیاکن | هفایف شود

 5 تسا هد رک بسک ی للملا لب
 لر ًاقب اس هک رولت امه ؛ ملب
 و هناغرد تل د)
 را

 زد بس

 شقن «تشادءدهم؛

 تراپماسار < رتک دو ین
 اجنیا رو .دنکیمافبا شدوهب ین

 هشیمهلنم و دو رپ م ای رد درک
 ارجام «تفگشتاقافنا + 1 , اهدا

 رگید هرشوخ میافدد ی 9
 مهجاو
 شضمب شر وخ دابتبآ ووشب ۳۶
 مطالت رب یاهبآ یدد ی نر
 تینا و یدانسرب وال ندرت یو ۴ مع نانک راک و دوشیم دا راپا
 :نوتیسوا تکه تم نت را

 تراابم ,نتضد» 4+9

 از هکیک یک 4

 « رثکد و لدشب وخسانتم خسرو

 درو ًایمتسدب ار

 ملیف نیادد
 كي : هنارف

 (ود اب تب ژب رب )
 شدوخ دوشک لس ,

 یتشک مامحدد هتحص
 زیکن |سوهمادن او دو ریمشود رب زب
 زا دمب ...؛دشکبم رتکد خرب اددوخ

 دنتفکنایجاشامت رثک ا ملیفنیا مابتا
 دد(دراک وبكرید) یاجب ام شک هک

 !میدوب یتشک
 : (ددداب )و (دداک وب زا ریش

 هک یسیلکنا تردقاب هشيب رته كب
 ملیف رد «متشهیرنهز . اروا
 لدددمب !هدید «خ رس لک ؟ ریو

 و تشرد لکسیه اب «كوهشیاک>

 اد یچاشامت رظن ۰ شیوخ كحشم

 روت ربا دزیبج) .دژاسیم بلج نوخب
 یاهملیف رد البق ادوا هک (سیتساج

 جاوما - هناغدورژا رف رب نافوطو
 هدهاشم «هلعارف .نیمزرس - :نپنوخ
 مكبدیب ومو ملیفدد زین و دباهد رک
 رب «دالع ؛ دداد هدهمس یکچوک لد
 تسدزا هک یتشکن انک راک و ناناولم

 مه# رثکد و « دناهدمآ رو باذعب وا
 نتیباک ۱ دداد وا زا ینوخ رب لد
 و یسالطومنز كب یتح كوه
 یتشکه دن امرف رتخد هک, ار یتکاس
 و دراذکبن تحار تسا

 لب دو«» هک یلالطوم رتخد نیا
 دنم رتههراتسطسوت درادمان تاب

 دتسب اب نیم زیور تساد دناوتیمت و
 شرک ات دیآبم < رثک د » قاطاب

 دن ابن تساد

 یدویپب هب و دن رپیئ شیب 3 ید
 دن رادن یرا ودیما دوخدیدچ رامب

 شراکمهو رثکد

 رتکد  بلطم برد ۰ مقوعنیمهرد
 اب (ددراب تیژب ب) و دوشيمژاب
 در رکیمددا و دوخ هنهرب همین مادنا

 یاهاپهدهاشم ضحبب :داسب رگدک
 هتهآ ك رثخد زیکناسوهو كي راب
 5 دو ..؛دنکیم تساددق هتسهآ

 < ایردرد

 رتل

 مان تل یدورب هکر



۱ 

 اکب

 کبد یبوم
 هچره نتسوع ناح یاهملیف

 نیازادناوتبم ؛دنابتوخ » دتشاع

 هشسههک د شاب هتشاد ناتسطا .تیاب

 دن رادرب رد میدب و هرات تاکن

 و تسا یتش درم ,نتسوه

 فرتمنآب زین وادوخهک یّنشر نیسه

 ددرگیموآ ندوب بیجع بی ومتسا

 لوطم زن وا یلوصم رغ یاپشیقو

 دا یلصا تیصخش ندوب بحع نیمه

 رظن ددا دینادرک زاک رهاس دتته

 طایوریپ اب هکدبددیفاوغت هیریگب
 اد یص وصخب كسدوخح یصعش هقیلس

 نامهباددوخراثآ و هدوبن باختت|

 دد یلو .دیامنیمهیپت شورو بس

 یدحاو شوروكص نتسوه راتآ

 دادسیخشت ناوتست

 مدرم هیحور قامعارد یهاک

 اب رشبكيهدنيامت هک درمنیا .درادیمماکز كي دنامه و هدرک ذوقت یداع
 ۱رناسنافلتخم تاحورسانشن اور

 (دداما ریسیاهجنک )دی امیمیسدرب

 یلایخ و یزتن افناتسا دكي یهاک
 یدوظنمو هدیا هن وکچه, نودب اد

 ملات راب طولخم یدیک نحل كياب

 (اقب رف آ هکلم)دیامنبم مجم
 كي یفارکوی باتک یهاک و

 دن زیمقر وا ر سیجع و تخب هیت شاقن
 امزورما تحب ددومملیف دد(ژورنلوم]

 هج وتماددوخ نیدود نتسوهیاقآ

 ترقهدنسیون لب ولمنام ره داکهاخ

 . تساهدومن اکیرمآ هتشذک

 لاسود حن رتسد «كيدیب وم»

 و هشقن اهلاس و شالت و تمحرز

 . دداد هکنآ زا لبقو تسا وز

 تسا مذال میوشنآ :دابدد تعب

 ماهلا هک نآ باتکب یرظت ادجا

 هدوب ملیفنیا هیهندد نتسوهشغب

 یارب اکیرعآ تاببدارد .مينکفاس

 یشذرا هچ < كب دیب وه و باتک

 مهنآ نتسناد و منادیمت ام دنلئات

 یلد . ددادنتیمهآ نادنچ امیارپ
 هاگ ره كش نودب ناپج تایدا دد

 یک دن ز باتک نیا دد لیولم

 جداب وا هدود رد هک | ركنهن درح

 وگتفک دروم دوبهدیسر دوخ قن وز
 كي هک دیفس كنپن . دهدیم زارق

 دشابیم یا هشحلا میظع یهلویه

 ناهجددهک تسا یماهیدب هیلکل وبس
 اتئاو تساروجم رشب و درادووج و

 .دشاب راکرب وهژ رابم رد اهن ]اب

 درم ربسپ باهیا نتییاک
 رد اد ووخ یابكب هک تسایصقان

 و هداد تسد زا كنهن نیمهاب كن

 هدنزژ ار وا هک تسا ماقتن | سحاهنت

 تسایوق یاهدادایل و فمخ ممج

 زوصن نآ وتبمهک یتدلویه نی رتیوقاب
 مه هرخالاب و دنکیم هژرابم دوبت

 هدیا كي نياهتبلا .ددرگیمزوریپ

 یلد دوریم دابش یکدزب و یوق

 یاهژات و رکب هدی | كي هکتسنب ات بیع

 نونک ات ناتساب نارودژا . دشابیمت

 تردق كي اب رشب هذرایم اهراب

 هسایح . ناسنا قوفام و ینمیرها

 دوجوب اد یریظنی و كرزب یاه

 دات ناپج تایدارد و هددوآ

 نیمهو مت نیمهاب یرامشیب كيسالک
 تساووج وم هژوس

 بانک ن نیایددذا یملیف هیهت رکف

 هتبلا . تسا هدوبن یا هداس میصت
 هک دهدیمناشت امیارب امن خیدات

 - ملبف باتک نیاذا اهداب نونک ات
 رابتبا رک ایلو دن |هدشهتخاس یئاه

 نتسوهناج زجپ یرگیدیخش مه
 | رام بچمت سح تف رگیمیمیمصت نینچ

 ی دلش هکیماگنه یلو درکببت بلچ

 رظن دد هک دنکیمژا ربا نتسوهریظن

 دبایت هیهت یملیف لووت نیاژادداد

07 ۰ 7 

 فر

 هدربیورب ادناتسادیساح هنج

 اهن نآ لیدبث و ریبقت اب دنروآ

 هدادرا یقهجوتددوماریتراج7 هبنح

 دز یاه هنحص زا !دملیف رسات رسو

 دنتشابن اینامرهق و دروخو

 «سبلوا» ملتف ناکدنذزاس

 دن دیسرن یئاعع درومنبازد

 ملیف یا رپ تشادقحنتسوهسب
 ادنآ هبهت و دزی رب هشقن اهلاسدوخ
 دودح رز هج وت و تقدفرص هطسا وب

 دهولوطلاسهس
 لماک تیقف وم دنچ رهنتسوهراک هجیتن
 فا رتعادباب یل ودئکسن قبدصت اروا

 قیفوتدوخ روظنمردیدودحات درک

 :تسا هدوش لصاح

 نآ اب ملیف هک نالب نیتعت

 تسا بلاج یلیخ دوشیم ع ورش

 دسریم رظنب یئایز یامن رود

 هیاس تسادتس یناتحن هشوک او

 مک مک و هدش رداک دداو یتاوج

 ءژادن اب هکیماکنه .دوشیم كيدرت

 حضادوا هرهچو دیآیم شیپ یفاک

 شوگب ناتساد هدنی وک یادص دوشیم
 و « دیمأنب لشیا ارمو دسریم

 عورش نم كيژوم ناهکان سیس

 باتک هرطاخ بیت رتنیدسب .ددرکیم
 سیم دیدجت نآ ناکدنناوخ یارب

 یابد او ادوا اهراب فداصتبحرب تراپیدراجیز .دوش

 دد نتسوهناج هجوتو تقدزا ایو
 هداتف | اج بوخ یلیخ «لمشب ۲ »شقن

 ننسوه بان فالخ رب یلو تسا

 هقالسپعسح ملیندد دوشین قفوم

 .دیاینبلجوان تیناد نایچاخامت

 یگتسیلدواب سکچیه ملبف نابایات

 رهام ندنأم هدنزو درادن
۳ 

 ۳0 رمان تروص طقف تسا
 | كب
 و ترپانم یاهژادناان دنکیم

 رد

 روررمریب باجیا نتیاک
 یررونآ-ب هد , هقباس لاس لهچ هک

 نرفیدرب کیراب گو

 رب هل اسهدجنیه هتشاذک مدق یتشک
 ۴ ا نایرج عوقد ماکنه اذلو

 3 یناسج فض نداد ناشن

 :نیمهوتسا , سو دایسب

۳ 

 و و

1 ۳ 
 ده ا و د ميرک كب

 نت 9 اتشابو
 گ

 ها 3
 یداختفادنشاب هتشادتشذگ مهیلیخ

 و هداتفااپ وشی لووت ثكب» ذاشپپ

 درکدنهاوخننآ یمن «یلومعم

 نیا رد لیولع نامره ملق 7
 هقیاس هکبصاخشا یارب یتح تاتک

 راثآ ودنذداد تایدا ددیدنمه
 دن اهدرگ هملاطمیرابشیب و

 زجب نپا و دبامنیم «واجسوت

 یرگید زبچب هدسنسپوت
 ۳ ی

 9 زا باثک رد هکیلاحدد
 دیسک ناوج نیاب هدنناوخ ادتبا

 . تب تاسف بس یاب کام
  بوووخیم درا ومداتفا رود ردنب

 تجا ران وبیجع هناغت ایپم

 7 گی با وغتخت رد ار

 یتراجت بنج هک تساداکشآ هتکن نیا

 وا . تسیپ وا هچون دروم هژوم
 و كنپ؛ راکش زرط زا دهاوغبمن

 تي نآ ِثارطاعم و ینارپ هربت

 ددوآدوجوب زاسلوپو یناهامترثا
 , هک تسا یاهدبا نامه وا رظن هکلب

 مبتفک نخس نآ هداب رد ًاقوق

 | نینچکب ندددآ یلد

 یاهداس راک ۰



 نئس ود ناوس

 لوا۲ب۱ ۲۱5۲00
 [دیفس كنه ) میلیف نادرگ راک

 هکیماگنه ۱۹6۱ لا رب

 نتسوه نام یناک تس داس م
 تفارک یلادرگ دات

 راک دد وا هک یر 7
 اه رف سکچیم

 خب داتنآ اتدپ امن بسک ین ۵
 ۹ یتبف ود دوخ

 راد هدهع ادیفاتخم لفاعم ,
 9 نتسوه

 « دنا وب نما نی رظاسل و هزو
 ینشدد هدنیآ وا یارپ تشن زا

 ین ادرگ داک دن دوی ینین شی ار

 نتسوه دد هک دوب یسوه طقف ملی

 وزیم سدح اصغش واودمآ دوچرب

 دهاوخ هجاوم یمتح تسکش اب هک

 دوب نیافالخررب الماک هچیتت اما . دخ

 روروم !دنآ نیدقتم دی درک عق هجرت و

 یملاجو فلتخم تاب رظن نآ ین درگ راک هداب ردو دندادرارف وگتلک
 لب اق ارعلبف نادرگ راک راک یگمهو هتشاد زارب|

 دت دادیعشت یدامشیپ تازایتما یاراد

 دوخ دح رد و تحب

 تخاسرا ودیماهدنب ًابادواتیقفوم نیمه و دوبهدشقفوم نتسوه
 لاس نامه رد و درک بلج !دیللملانیب نیدقنم نیسحت رظن _ینامنیم هش ربا گو هگي ناوتمب < .وک دالیکد ملیق .دنب لا ته

 ورو] تسدب !رلاسیوب دانس و ینادرگ راک نی رثبب ءزیاجامنیس یاهرتهو مولعیمداک آ رد« دداما ریس یاهجنک » (۱۰:۸)
 , دناشوپب لیعهماجدوخ نی ریدیوذد ابتف رگ مییصت اذل و تشادن یسا رهومی تسکشنا رکید دن وومن تی وقت وادد ادسفنب دامتعا سحداکسا هزیاج ودنیا
 نتفد تسدزا منامهک وب یرنه مماجمتیامح اینو دومن اپم ظ نانپیممهرد ضا رتعاو تفل اخمزا ین افوط هک دروآ دوجوب یملینكاخد بآنآ مدرم مایق و بالقناذا و دومن ماب وکو هجوتم اددوخنی دود وا هیامرساب و دشوگتفک دزاد یمان لکیایب ماساب كن هد
 و هشوک رو « ناکناکیب > ملیف . دیدرک نتسوه تینج د 2
 تشادک ی اج ربدوخذا 2 شوما رف و میظع یاء رطاخدنتخانشیم |رتقیفح هکیصاخشا دزندد بت

 نآ ردهک یعامتجابیامم رب رکی دزیمآ داقتن هب رشكي يهدشتلافس ملیفاب ( و۰ ز دنبلاکیو درک بیقت مپ رو
 - ع دافتت تخاسن درا و مو ارووخ هبرن دوب هتخودنا دوخیلبف رثاذا هک یاهب رجتاب یو رروآدورف
 افل رو اد دوخ داقتنا هکلب تخ ِ ی

 هک یلیف دوس میهقناد اقیرفآ هکلمو نتسوه ۱ هو ی ۶
 تیتفوماب ژاب ییادوچواب ودوب دادومن نآ هبثدد نادرک دال

 راک یا نم
 دیو رگ هاو
 راکهاشزومرم و بیچع نادرک راک نیا نیدقنم 0

 زا رگر #ت

 رد .تخادربدوخ تامولس لبمکش و و نزار و دوبل لونخدلیصحتب یملاک ۲ .یک دولیمدد دشدل وتع ساوتتلاپارد مقاد اناکدارکت ریشدد ٩ مشک | مع
 رک راک و یگشیب رثه

 د حاد ها . دوس ج گب رهآادناا ۱
 ورک زاگب ع ورخز ریلب یتیسدوبن ویدد یناد

 تخاس مدرک تاقالمزاب دوغ نشع ماتب یملیقد و ویل اهددو د ینادرک اک یودو رب رد ۱د< یلف وم تلپم» همانشی امن - ۸
 هومن ینادررک داک دوب هتشوآ یرکید, یخ قاقناب هئار رتدنلب و رتدنلب و سیپ اهتآ رب هوالع و درو] هنجم یوربادشیامن یارب رق ود - تقهتعاسرد ره و یاهمشچ دد ناک راتسیاههم و ردومد رگ حاودزا یا هتشرف اب نیم درو هتسمیود ادرگید همانشی امن كي لاسنیمهدد

 تست ۹6۲ تیپ فر هب مسف ۱ ۲ یلداچ هع - ۰
 روان كرم دلوتنشج - داد رب اد تکنفت ینآ ۱۹6 شد
 رووآ هحمی و رباصخش !دنآ و تشون اد <سنرباررتسم» 4هاتشب ابن رکید یفتکب نافنا - ۸ دراد تسود ۱ز یدا-م ناچ ۰ ۷
 هک ار يابرتبو یاهتخرد» - ۰ مارآ یون اقا بونج- ۹
 كن كيب- ۱۹۵۳ یدوب یستزا شک ۱٩6۲ ۰ دروآ هنحمیورب یودورب دد دوب هتشون اصخش

 یتادرک راک رطاخب هک روآ رد ملبق تروصب ۱دهمانشیامن نیمهو دناشک دوویلاه قوس ادوا دابنیمود یارب سیب نیمه تیففوم هک
 دیدرکل اسینادرک راک نی رتهب هزیاچ تفایرو دزمان نآ

 .تخاس از «سوب وتاهاگتسیا» - ۰
 انا روباس-۱ ۷

 و تسا دار هدنبآ لاسدودو
 دنک ی نادرک راکس کو ف یفابنک

 . دروآ تسدب «مارآ سون ابقا بوج»یآ رب ٩۵ ۰ لاسرد اد رزتیلوبهزباج
 یس,یاو.نا؛نوسی دم نابایخ و ه:درا ویهطسوت :وا راک رتفد

 و ور و وا و و اب وب

 مه هرخالاب و دندوب وا ینعشوخ منام یعامتجا دویف هک اوناعت ار
 نت رخاوا ساب «نتسوه» نیدقنمزا یکیلوقب ملیفنیادد .دیوزک توش] ری نرقكي یاهلاس نیرخآ هدیسوب چوب داکفا تشکی یادف
 . دومت دن ژاردیدجنرق لئاواو هتشذگ

 یارب اد «ماوآ یون ابقا بونج

 یلیفدومزاغآ دنارورپیمرسددارنآ هشقن لبقلاس ۱ زا هک اد یمیطع ملی هیت تامدقمیتسوه (۱۹۰۳) «نآ ربا دناطیش» مليفزادمب
 .یتسوه ناج هدنبآ رو ددرکبمبوصم نتسوهرتانیرخآ و هناکب " منوسل]یاآ دنادیم ادخوخب داتنیاات دیشکل وط لاسهسنآ هیهتهک ۱9+) ۶ گیدیبوم » زادمب,مروشیمقفومنآ ندیدب هتنهنیاردهک
 نر مارو دهاتوازا نوا .تروص رهددیل و :دنادیمادخزاب_تخاسده) وخ یملیف



 ها جا
۱ 

5 
۳ 

 گو تسا دو بشم ۳ "یو از داش ما یاهیرتن

1  

 ۱۳ و ی 1 واس وه ۲۳۰۵ اد وا و وار وا و و جد اد او و

 هک دوم, هلح رم نیا ددنیا,ب- +

 شددا رب ناقناب یبسید لاو

 شیاهراک رشابم هک یورو

 یصخشكچ وک يوبدوتساكي .تفریم

 درک اب ریدوول اهرد هو ۳لاس

 8, "دون هبلوآ زا ۲ رد < ین

 زگید ثرابب و یوم تب رخ

 نوت راک هنز "رد از" رشب فرق فی

 اعرساگب تعَرتنیاب وا ور یقراکب

 نیهژرشرد نسل ۲ ارشنات هک ملل

 سپ (ددو آ ذوج و ذوب هتتاذگ نزتواک

 هب موسوم یرتک اراک یو نیا زا

 دومن عادبا «شوگ رخدلاوحواو

 ودره یورو شزدآ ری و تلاو>

 یاه هشقن وزاذد ورود یاهوژرآ

 اداهنآ دئووبآ لیامهک نتس|دلصتم

 یل وب .یلودت,زو آرد -1ربلا هلح رب

 ملبق»شخب یاهتک رش تقرطز!»هک

 نیا یارب دشيم هتخادرب ناتاب

 س.دوب .كدن | :دلیلت . یلیفبریلفنم

 اهداهرا رقدیق_ هک بش متسمتلاود

 نپهرد ؛دنک واکالقتسم ودنکشب ار
 یکیمو داجیاب قتوم هک دوب تقو _

 ین یم
 تساوخ

 شاهقفر وروپشم شوم

 وز هذان؛ دیدیک م «تلاو» هذات ؛ هیدرک 4
 ۳ لب ب۰ ۱ 4
 س وام ینیم»یاپملبق یرس هیپت

۳ 

 ناددارب یوبدوت-ا هک دنک ع و رشار

 قوخ یاه نیک ظاف رنو

 تشاد هضرع املیس اد «قطانو

 نایکان ناو۱-«لاشدرا نخ )وو و

 نب ام ب ایم د اکهمصع هیفش رو:

 ثبالبن < ار هم [شیوخ لب
 دو هاوخ زد اق زاد! هات دنا زا

 رد اد نتیوخ تاووس# ها حر

 هسوت نوت راک یاپملق هپن هنسز
 و دهأقم تفرشیپ هردقچو دشخب

 نام رب ,«يل 1 کیم

 نی رتک دزب "زآ یکت دادومن 1

 .دبیاهاتسل ات

 ناردا رب

 سا[
 هکیلاح رد «ینسب

 -یمهک ی راژآ تیقیک هب مشچ ظفق

 یکتسخ :یشالت ام» .دنتشاد . دتفلاس

 هک اد یددتم تاشرافس

 یت رج |:دن د| دم ماجن دیس رم ناشی | رب

 دنتشادیم تفایرد تقو نیا اددهک

 راظتنا هکدوب نآ ژا رتشی یلج

 دیتشاد

 ۳ ینسیدو شرافس 

 «تروش»و ياپمليف هیهت

 بلا هک اه«تروشو نیا ودنتشادیم

 هدنهد شراتسلبم یاطم یتسیاب

 تب دد رک هیهت یصاختاصخشم اب

 تفایرد

 هک دیشکن ی وطوردنشخاد دا نشدر

 شج راعم هک تفای زد« یسیدتااو >

 دب رچ یم» شدمآ رد رب زکات

 ملیف هب مود یرسكی ,فصوونبآ اب

 نیاهدشهدو زفا «س وام یگیعو یه

 «هناقمحا یاه..یئوفس» ار یر

 نیل وا اگ مضا

 ژایرگیددوهشمملف اب ماوق اهتآ
 همهاطرد «تلکسنآ قرون مان یتسیو

 دشژاغ ۱۸۲

 شیاما و دندوب هنش

 نبتسخن < ینسیف» ۱۹۳۱ رد

 واهلک مانی اددوخ یکن د مامتملیق

 ددوآ درب یو رب +اهتخرد

 یرکید تفرشیپ مدقكی نیا
 دشیم بونجم

 رکید الاح كرحتم یاهحرط
 دن دوب هدشك رحم یاهولب ات هب لدبع

 دوخیاه شش وک « یتسب د» هکبماکنه

 هجوتم یژاس نوت راک همز رو ار

 زورحربخ تخاس یرکند تاهج

 هئاو

 ارم

 یر

 و درو ک ارام ۶

 زیف
 ۱ لب ۳

 ۳ تلاج اس

 کیا اپ ر) شورف یارب «رثوم

 نو شیادآ مذاوسل ۰ باتک

 نان ام رهق نامه اهملیف نیا دودی درکیم
 نگرش نوت داک بوبحم و یکشیمه
 1 دنتشاد

 عداخویناغیلبنتالوصحم نیا
 یلصا یابلیف هیهت هجدوب همان رب زا

 ررو ًآبممها رف اد «ینس, دو و.دوتسا

 هکت خاسیم رداسق اد درم نيا و
 ار «تیفیک »نانچمهشیوخ داثآ رد

 دشاب هتشاد رظن دوم

 نتم كيژومب ناوا نیمه رد

  بوبحم یاهگنهآ < یتسی دو یاهملیف

 ردمدقا نیا تشک هدوزفا زینزور

 یاهن وتراک تثرهشو دابتعا نی رتالاب
 شاد ینازبب ری اتهتسیدو

 روآتربح یاهملیف یرسكي

 بیت تردق هک دتیسلد تیاهتیب و

 راگب اهن هیون ردیاهدننک ه ریخمضوب

 یلسید» یوبدوتسا زا دوب هتفر

 نیا نایم زا : دش ریذارس جراغب

 ۳ نیا ثاوتی م اهملیف

 رکذلاثمیارب ارد

 -دخلم» ]0
 <هچ روم :ند رگ زبمث نیدوقام» ۰

 و 4 تعاس

 نمض نیا دد# ینسبد

 ان رب دین اب نوت راک یاسین

 رک دزب _ماقمدوش یارب اهایس

 از لدامم هک .یرتعیپ .تبمو هیعاذ

 :اسشی امن لوط

 , دوشهداد صاصتخا اهنآ



 دنشاب . مایل اتت اند هدیه
 كنج یاهلاس

 فو ربع اد, شیوخ اه

 راک یاهبلق 4

 ی رها تل ودیا رب

 و :یکینکت

 درکیماکتب
 نو

 لاس هدزن اب تدم
 وت راک مامت ربهادوا وخب هاع

 نیا یط ددد دوب رو
 شی وخیارب دایس تور ت
 شومارف دیابت هچرک ۳
 م رشیلف سک ام» رنا «یپاب» هکدرک

 رامن زاشلوب "نوت راک. كم زب

 تدع

 تف ریه
 یتناس مدآ تقوچیه ٍ«رشیلق

 عورشتشاد« ینسید» دوبن یلاتنام
 هل رحتم یشاقن یاهملیفزد هک درکب
 روطب و یقیقح ویدام یاهفده روح
 نفاع هزادنا داکب ادم زبلائد يلک
 نوت راک یاهملیف و تقیقح هکنپا زا
 تسا لاحم ودنتسهنشوروآ بآ ل
 و لماک روطب اد اهنآ ناوش#
 وومت ط ولخم مهاب دیش
 یرکید لاکشا نیض نیا هد ۱
 سر وشک رد ك رحتم رزرو
 اب ورا رد هصاخ ناهجزاسسلبف کام

 دو مود ۱

 سس وت داک < ی رگنید ۳9 الآ

 و یاهلاس یلع و
 *_هباسهک ی داهنوت راک +

 2 ودندوب ۵
 سابتقا هدواج# ۳ رزرک

 بکش یوشا ۶,

 یگاهبنا را ی
 ؟س و رعملیف گر هس ور رد« وکشنب ِ ۲ ۳

 .ناتسادزا سابتقایتعاس ود

 و هدوآ دوجوب مرویلوک یاهرفس>

 ملیف دنچ هدننک هیهت) «لاپ جرج
 هک ماهان دتتج و هلمجنم یملع یلیخت

 تاتنراحم یلاها زا الصا
 رد ( دنکبم راک اکیرما .دد كنپا

 فراصمیا رب یکتس و رع مف دنچ دنله
 نوین هیهن_یناغیلبت

 انتی رب, تین وتراک نب رنک دزب

 و تسا

 , هکدوب «ریادنستآ >ناوا نیا دد

 ء لیجر ,هب
 , شیابق د باغ ا زا سد وز یلیخ< كدزب
 ۳ ؟یدرب«یو> ۱۱  دودح دد ینعی

 عجا» شیابلیین نیت

 ف ت ت ۳

 نیا هک تفک یاب اٌگتبا رد
 مسورک ی ن ون ۲5 دونی وهز ونک
 الساکلیتسا هک دندوب یونا رف
 : هبناد"نیووا یحا رط رومظوت وعیدب
 نیا ؛دنتشادهضرع نو راک یاپیلیف
 راک بوت اب الماک يحابرط .بولسا
 توت« دا راثآ و

 هتیمز یاههنحبح

 عنص یاه رهش وین
۳ : 

 ياه :لکیه و ,ملیف» نیا جدط
 (دن دوب انار قوا مامور
 روطب دقب ویاسیاهیشاقت اب, توافتم
 !دوب <« یشیامن ریغ» یاه زطیلک
 و هدوب لای وكيداب ح ط ودع-

 يجداخ لماع "نر یفچوک لباق رد
 ترم و یاس زوم یتح
 رها یاهو رد وتسل ای یتدكب
 ناسحایط, نیس فدبمصه دشیم
 هب هک ی اه ینسی دو یویووتسا

 -یب یو 2 اهرتک | 9 رکیب
 و اهمزف-نیادب"۶ دنشتتب یاهیواذ
 هبو هدخ هتخیمآ كند ای,اهرکبب
 5 فومن ابو میم ربا اج كرحتم عیشاقن
 اب یرت
 ژیارخ

 و

 و

 راتس هلجم هتش ذگ یاهمراب

 بم نگنیره کرک

 زوآ ًالثم) دوشیم هدید توی زربمع

 تم دوت اب داک هجا کو
 ۳ ف حس کدن زیزاپ

 هوتسآ ین رک تولویچجم

 دو رپ .دننيب )
 و دوشیم بوسحم
 نیا یک دا ارد یوسن | رف شاقن
 تو صت اتفژا ویووتسا
 یلدا #توت توت يتود مکتوب
 0 رب +و+دیخاش تا۶ و
 موم اذن سا راط تبار

  هتامب اع لس اهتتشت وت راک

 دابآ

 رمآ د و 1

 و و

 ۱ بن ی فهزافتسا لشاوح



 .!نان زمآ !ناد رمآ

 ییب زا هک م لف نیارد

 سابتقا« فرودروک دزا وداو روپکم

 بوکس مد رم ندادنخ یارب .مهخ

 هدافتسا دروم نآ نادیرمو یژول

 دن | هتف رگ را رق

 نأاشس و تاکن فارد یا رپ

 تسن مذال ملیف هرم و گطخم

 یعالطایسانشن اور ملعْرا یچاشاحت

 یصاخشا نیادوج واب اما دشاب هتعاو

 اقاقنا ینااملاطم هزاب نیارو هک

 شدن رادنیموهوهوء رسم ٩ رث۲

 دنهاونتّنل ملث نيازا ني ریاسزا

۷ 

ِ 

 دم
 ملیف هدننک هبهت نتناحیلانات

 ینادرگ راک وب دانسنتشون رب هوالعهک

 روظنم نامهتساهدا دم ات | مهارت

 دد اد 6 فدووروکو سیب یلصا

 دپ وکیم وا هدومن تباعر دوخ ملی

 رش زیت ناساشناور  چیهاذل و دنتسه

 هاش زب كي (نوین دیوید)وا نامرپق

 تاکرح زا هک تسا یعور شارما

 رتوب هک دی ًابم رظنب نینچوا راتترو

تش زب كي اددوخ الق "ناشا تسا ۱
 

 دددژادرپ ناداس هجلامسب بس

 یبجعسوه(شادا داب راب) شدزماج

 دا هک دداد رارصاو هدمآ دوج وب
 کس 9

 نآ جیاتت و للعو تداح هرابرو رب

 ود هلک ورس هکتیماگنه مه هرخدلاب

 ادیب < شاد > قیاس قاتعزا ی ۳

 .دد رگیمقن ومدروم نیاددوا دوشم

 دن رابع هتسشن اب قشاع ودنیا ۸

 یرگیدد دشاببم «نریو نارابب ۳

 رجنیچ > شرسمه هک «یلید نادر

 هب بلقا هجلاس یارب «ذرجاد 3

 دنکس هجارم «نوند

 یلید ؛نوین) دم هم هکت یماگنه
 باداب داب > نامتراپ ] رد (لادنادو

 دندرگیمورب ود رگیدگیاب شاد

 هلی اتم هدیب یارب هحص نیا

 كولابد یواح نرچ یلد ددرگیم

 یزاب و دشابیمیاهزمشوخ و نی ریش

 «لادنادود «نویند اهوصخم نانک

 ارجا بوخ اتبن اد دوخ

 :دنیامن هابتشا دوخ راک ردتست دیس

 هداد ناشن رگید یحور شارما

 و دنابن وگتنکو تس ۰ هبلاطم

 زا یکی هک لاداد ینوتو زا

 ملی مع یاههنحمژا یکس

 بوسحم وگتفگ زارپ و ینالوطهنحح

 سا اهردهآ یچاهاب +

1۳9۴۱:۸ 0۱:۱۷ نرو
۸۸۱ 

 . (یدیک
 (سک ول ود) گن -پوکسامنیسسک و ف 2

 1 ۱ ی

 ات
 یه

 همت اخ یشوخ» زبج همه ناباب دو

 لادار هاچ «نون ه رب ذی

 ,یدق قشع یاوه هکنآ تبار
 دهدیتشزاون_ یزصتعتهدز شرب

 -یمتماث دوخ دزمالبست رتبدن و

 72 دوسحلاح نیعدددنا وتیم وا هک دنک
 یک دنژزلکشمو دشاب

 ندخ مه و

 مه اد «ذرجادو یلبدد یموشابز

اشگیمیسانشت | ور 4۱ملع» هلیسوم
 دی 

 هکن ۲ تلع دب ایمرو هک بت زثیدب

 یبجوت 4یلید» هب رگید(زرجارد

 یاجب نونکاوا هکتسنیا دنکبت

 4 رهوشوشقن دراد رگید «قشاع»

 دنکیم یزاب اد

 ددملیف نیا یاهیخوش بع

 و <یصوصخ» یلیخ هک تن

 -ان یداع نایجاشامت یارب هحبت رد

 ردیفطل دیوصا هکلب دنتسه موهقم

 یرصتخم رایب دادم و دن رادل رب

 .دنشابمه زمشوخ امقاو اهن ]زا مه

 ددداک بیع مهناگشیپ رثه ةداب ددو

 یرنهای دادمتسااپنآ هکتسین نیا

 یا رب هنیمز هن اتخندب هکلب دن دادن

 هدش هتشاذگ اهن ۲ داتخارد یزاب

۳ 

 تسا

 وپوکس املیس قبرطب ملیف

 و هدشهیهتسک ول ود یزیمآ تر

 شا دوز رج اد یاهستاخملبق لوطرد

 -یم للجم و رخاف یاهسابل یردقب

 یولکذا تر < ۰15 هک دنشوب

 دهاوخ نو ربب امنس نااسرد نانز

 (ملیف ذابتما مج.او) .دمآ
 رثل ر۳دراچب ر -«بوخ»
 هقیقد 4 ۱۹۵۷ هب روف

 رل رت روت آ ...يليد ناد
 را رآ د ردلیم ۰۰و رجنح
 زا وک راد ...یویآ دب وبد

 یهرگ اهاریم . .شار !رانراب

 1:۱ 11 0ا5ه
1۱005 

 باوخ قاطا را زههد

 (لاکیزوم)
 یکند -پوکسانیم ورتم

 (رلاک ورتم)

 راب نیل وای رب ملیف نیارد ...

 زیئوسل یرج نودب نیترام نید

 ار ملف مود هجرد

 دیدج وبلاح یاهگنهآ وهدومن نیمت

 به والع و هد اجتک ملیث رد رایشیب

 رو پوکس امیسزتلاب اهنیا مامت

 م ابیژ رلاک ورتم یژیمآ

 رب یدرب اد 4مرو

 داد هبامرس كب نیئدام نید

 -أهسزا هک ت سا ییاکب رمآ ناوج

 هدوبكدزپ تک رع كي هدنع ناراد

 ترفامو وجتسج لوفشم نونکاو

 دیرخو ناهج فلتخم یاهروشک رد

 و تممج رب یاهرهشرد یئاپلنه
 مز رهشزد .دشآبیم فورعم -أنااب

 لرنمب ودوشیم انشآ یتبربلآ ایدام

اهداوت اخاب ودپاهتیمدمآ وتفروا
 ش

 دنکم تاقالم

 مهرگبدرتخد هس هناخ نیادد

 ازبل توتداب او دننکیم یکدنز

 یتالو لتوم

 هب دناوتیمن نیتذام نید اذل

 دوختیرومام هماداب میمصت یناسآ
 دریگب تبحم و رهم رپ نون اک نیاكرت و

 رهاوخ ودب هک دبابیمدد دمب یتدم

 وهدومآ ادیپ یدیدش هقالع رتکچ وک

 دوخ زا اسخشوا هک اد یشیامزآ

 هکدوش تبا شدوخ» ان دیامنیم

 ددادتسور رثشس و اتقبقحا ركيمادک

 دهدیم لیکشت اد ملبق كي رتنآ
 كي «باوخ قاطا را زپهد»

 هک تساهدننک م رک رسو یحی رفت ملبف

 دوشادیچاشاهت هقیقد ۱۱ تدم

 دراچب دملیف نا درک راک .دب امنیملوفشم
 .دشآبمپروت

 روپ و مایلپو -«بوخ»
 هتیقد ۱۱۴ - ۱۹۵۷ هب روف

 رثث اهیر...نیت رام نید
 یلت رامانبت .یتر ربا[ اب رامال 7

3 

 رت 1 ات ۳0۲ ی
 لتککت رها

  زمیج ح یقیقح ناتساد

 تر
 - سکوت

1] 

 ۷ و 2 ز - پوکس امنیس

 ام
 ۳ 4 دهن وار قاب !ارقا دی م ۲ 1

 و سکوف ینابک ندرت
 میز زا نونک ان هک دهدیم

 هتخاس ملیف هدداهچ زمیچ

 خان تحب دوم ملیق

 دب | زفایم ددع نیا رب

 دشاسم رنک | وددا رب و

 رز یصلوکتبت ین ادرک داک

 [ژرایاداد دوخدح رو هجوتلباق
 هشدار

 رو كناب دربتسدژادمپ یژادنا ربت

 درد یاب دا رثه تردق نابایخ
 دسریما

 يووصترب ره ۳ هد هیچ
 ۱8م یو رتل او تآت سراتو

 | اد دوخ یوب دانس ریخا صخشو

 رب رگید یوب وانسكبیور

  .تساهدونت میظنت تاج
 مايلیو - «بوخ»
 ۵ ۱۹۵۷4-٩۸6 روق

 ۰ راگاو تربار

 گن ارف ۰۰۰ رت اهیرتج

۵ ۱۸۱۲۲ 1۲۱۲ 

 لاالراط ۲0 10۵

 (یزتناف)هدش كنس هک یدرم
 ی "



 ٩م1ف رد (یب 5 ۹ ماس و داتمرف اک بلا نا رگیزاب

 متشادهک یراشرس قودتلع
 !دب دح ی«ا راهو ها تل ر راکسا»

 ! مدید رگ لیصحتل |غ داف

 ۳ او كج)و دوب «ناذوس» نم
 زوس) فو رصم؛داتساب هکتیا یارب راهواتل راس

 هتفز داب رب 22
 2 ریخت !رن] .موشن هانتشا (دزاویه

 9 یر بدن ده بد | هی
 ! رهاوخ زا رتامیرز

 هد نم, مهملدنیتسخا ؛داد

 دوج وب هک وب !اهنآ

 ی ۶ ۱ نودروک )نآ نادرک راک هکتیا رطاخب
۳ 

1 
 .!زیم رب زقشع ]

 و ( زنبلا؟ توج ) زا هک تسایسکع نیتسخن نا

 . .تسا هدش هتشاد رب هوویلاهرد (ینلوت ۷۶) نئرهاوخ

 ( نیلوکاج ) هک دناهدرک ینیل شیپ ب ناگ هربخزا یّعب ۹

 اب سر و تقاب دهاوخ ءار امنیسملاعب (زنیلاک) طسوآ یدوزب ۳ زیم ریزرد تخع مه (ربوک یرا)یاق 7 .دینکیماظحالم 40 دذط را
 کا رب یمیق ر تسین دیعب دراد یاهدننک هریخ یئابی زنوچ ۳ یرظن همی دوزخ یافرپ ربه سیا ( رای یو با < 1 «..1 تساه دب در۴ ی رابتشع اتف رگ (نرویپیهیردرو رینما
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 ...ادوش شرهاوخ تا هد گر را یرب »+ رماروج 3
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 « لب د یب وماو .سأتک ء زار رومتتق

 اد نآ الاغ هنبوکیح یضس

 دننکبم همش اب دور رب حومه

 حوم < نتسوه ناچ > ملیف رک

 با زیخ گرا لاو .دشاب#» یک درب
 رتک رب یلیخ ام رو

 مچ یتامطف رثا نیا دو
 نآ یت اسج ناجیه وز وش«؟ روز وی

 وسم ناسا رطاخ زا اهتهم اهل
 یب وم» ملیفا با زا رتسپمدهشدهآ و

 یص و لخ و تسمیمص زا رت او وخ زوم و
 زورما یتراجت یامنس رد هک دراو

 تابصوصخ:تسا بایسک و ردات زایب

 یاج,ت. ره رب ملیفنبا هبیت زگی»
 تسا هجوت لباف و میظفووخ

 یاه ربسقت همه زا رظتف ربط

 یولا اب ینسلق داضتبو عوتتم
 < لب وامنامره و تکرزببأتک زآ
 و تاذدد رثانیا تساءهدعآ لبعب

 ی تزوصب دوخلصآ ز و هسامح گر

 یا رجام «كيدیبوم» :تسا یفاب

 ور ینابرد زیخ ثشحو ترفاصهلی

 یبدد باجا 4 نیا » یوجتسجای
 یئا رض اضاد«

 باک باءدنن

 ید »و و «نونسوهناس ذطعسوتو

 یاه" ناتساد هدنسب وت ]یر وب دآرب

 و سامتفا یا «] رهام ون, ( یملع

 هچ رک | .تسا هدش همالخ ملیف یا رب
 هدش فذس نامرتواوحرا یدایسب

 هدب رهآ یدبدج تداوخ ملبقدد و

 یلسا تاذ و ءدام كلذمم دنامنخ
 تساههب د رک طفحیرچام

 نآ باتکه نام زین «كيدیب ومو ملیق
 تسیا هدننک هتنخ زا یلداو
 هناعت امپمدنمورب آ و هنابیجت طبحم

 اباب » دوپشمهظعوم ,«رت وایساو "
 رای « زا وس روا و طس وت هک «لیام

 كب ره ددرکیمارجا هناب ام شیشک

 روش و تک رح داف دوش دح رو
 نام ربق هدودوخ رب ,دنشاب یم همزدز

  یتوکا و 4لمشب1> ۱ یرجاع
 هک یحرش هب هحوت نوعب ۰ « كک
 نآ تابزج مامتاب « لپولم و
 دنکبنایشب وخ باتک رد ها رهام
 را زک رب هداس یلیخ ملیفرد
 یتشک رب داوس ام هکیماتتعطقت

 4د وک هب و هب موسوم «باچبا ننیپاک
 ملیف میرشيم ابرد مذاع و

 لثم د ریکیم ناج دریا 5

 اءنج .تساالبیس هل
 هتسح ایلاغو هدیه

 ات ور لواب : زاداقتثا
 مچ نسچ عسچ یسمچ د. وسچ یر سس

 (( تر ی و+ (
 9 كن

 و
 نا درگ راک و ه دننک ه

 رسییرام هنلاوتوا :یزاد ربملیف رظظان مس نوت-وهناج و یروپهارب
 یون رب فاار ؛ یرنه شعب ژاتا وب

 راج
۱ 

 یر ۶ زا ههانهیامن .- یوتوه
ٌٍ 

 زاسگننهآ تب دب ول "لعار : زا

 سس « نلوم » لوصحم - یولیبل ول : طسوت ثا زومیا رحا - نوتتیس بیلق
 شیامن تدم ب رفراو ناردارب - این اد رب

 لب ولم نام ره»

 ا۶) كٍپ یروگب رگ:
 - .( رموب یتیاک )سیتساج .نمت ربار

 رث هدنب د یا وم» باتک

 دز ناگشی رنه
 و سم (ثلف راث-ا) یک ول الی []

 ( باتسا) زوب ردنا یراه
 گپ رد را سس (راعب]

 رپ

 باچب! شیاک » روپظ نیتضن

 2] یجج منبع یوم یتشک لب یو رب
 یل و ددرکبم مقاو یرجام زاغآ

 نام رهق نب

 لا یبجع وضنب ملیفدد تیمها اب
 و هداس راسپ و ناحیفزا

 ۱ زوهظ بأتک فالخ رب

 یا وبعم

 هب 4باپپا» لوخد .دریگیم ماجتا
 لوصااب هچن ۲ زا شب یرجامهنعص

 هدنا وورپ یئامنیسو یرص دعاوق و
 لمشب ] نایب وادص هلیص وب دشاب هدش

 هدادمولج تیبهااب و هدیدرک هک وم
 ,تسا هدش

 نتبیاک > اب امد دوخرب نیتسن

 و جوجل د رم «باپیآ
 هیلع رب دننام شیشک لکیه نآاب
 ناجبهیب و هداس یلیخدکنج یم ادخ

 < كسب یدوکی رگ» دوشیم ماجنا
 مامت میظع یزاب كشی ملی نیارد
 هنادا اد شیوخیکشیپ ره یکدنژ
 تقیقح نبا + متنامنیایلو دهدیم

 هک امدت هک

 اک ی وک » رب دی ثكب

 ) هی زا سابتفا ۹

 تاراه-د دراجب ر -( باهیا ۳

 لسروب لث ول - ( سرت زابام

 «:لبام باب و : 3۳۳ و بیاد

 یلیخ شبوخ شقن یارب یو هک
 تسناراعهجوت و داقتعا تسانا وج

 * تاپبا نتیباک

 ووشپیم هنفک ناتساد رو هک روطت ۲

 رفس نیرخآ زا لبت
 هتسشنن یتشک رب هک تس

 دنکم .تسسواب

 دوخ یئایرد
 لاسلیچ
 نیب هباشت تسف با دد ! تسا
 یعونس« یلیخ باتک و ملیفنام رهق

 نشییاک و دس ریم رظنب ینورکت رواب و
 امسهدرب یورهک روطت ۲ «باپبا

 هد رم ریال نآ دنا وت یمن د وشیمهدب و

 + كب راتسا و هکدشاب یک انتشحو

 دنتبم روصتشیوخ لایخرد
 رب زگ ان یتشک نانک راک نایمرد

 دا ز وضسم مشچب انشآ رتکا راک ی اهدع

 و یژاب تال هه فال رب هک
 شیوخ یژاب دو هک یئاهپ رکشاب وا

 هک تسادووشمح وضو ب دنهدیم ناشن
 دنبامن یم هکنانچتآ دنناون یمن

 یکدنز یابناسا ورج و دنشاب

3 
 یدوج ۳ وتردو و تا ی

 ۱ رب هیل هلی ودر
 و ساخرورغ اب د
 + دنک ی م افبا بوخ

 كیامارو دقسدیاب هتشذگ ودنبازا
 هک < یلک سوم یس فا

 مامت یلاناوتاب ار
 مكمالنو ش

 دناسریم ماجتاب
 نانرهق, ۰ دادرا رق نیس زوم

 ۳ یعقاو

 .تسا « یلک سوم یس)
 ردتساهدش هتفگ هک دوطن ۲

  «كيدیب وم» ودوک هب یتشک اب ددبأتک
 دوغ نابه همه دیس كتپن ای

 ناتزفو
 .دنشو رخبم وا دوج ورد اتققح ابرو
 وب ملیفاددا , یتیفیک نینچ كي

 یلیخ هظحل دنچ یط طقف نم «كبد
 1 مدرک یاحا ددان و هاتوک

 2 عرب و یرجام رب ملیف
 تفکد غم کد وب رذک دوز تمسفدنچ

 ۶ نامه «نوتسوهناچ»
 اهدوب ... نامه و ابد نایه
 هک دا | بسناادب دیاش رمانبا

 دیو ذپک رهذ| شب 4 مد یب وم»
 یما یرمشتیفیک و هبنج دقاف

 ددهک یساسحا رپ وباذج یاههتحح
 رم دیبس ندیخ رچنآ
 ووشیم هداد ناشن

۳4 4 

 و اد ار هیلج نیا

 لیولم » ناتساد

 و

 اس و



 دوجوب دد دوختب
 و هدوبا دانک رب

 لوصحمدشاب هج وتم و

 هضم هقیلسو میطاب شراک

 دداد میقتسم هطعبار

 یو سر

 تست !ددی اب مهاد نیا نیشرو
 نتسشن دداهنت نادرک داک هفیلغو مع

 یدمان هک یاهچداب
 تشردف و رحاب

 یاهلیسوژ)نوقاکمد» نورک دابرنو
 - راک ماگنه ادم تیوقن یارب هک
 لساقم كرزب یاه هنحص یتادرک
 تسا ءدشن هصالغ (دن ریگیم ناهد

 تهج هچهب دنادب دیاب نادرک را
 ملی كب ینادرک راک یار ادیو
 قیاوس یو ابآ . دننکیم باغتا
 اهملیف لیبق نیا ین ادرک اک د» یدنس
 ملبف ناکشیپ رتهاب هکنیاابو دراد
 +تسا هدوومت تبیقف ومبسک البق هوم زء
 ف رطزا نا درک راک یتق و بیت رت نیدب
 ,دهراک موامآ و باختن اهدنک هیت
 اص هان رب درومرد دباب ادا
 هیهت اب. دوخ راک هدنپآ

 ااکهژادن اب ناتساد هدنسیو

 یناتقا روماعا و تنی دانسرفن ۶
 تسا نکسم لاخ ياد اس ایوب ب زم ناتسادزا ویلا

 ووخ دح رد

 لامب مدق

 واثآذا نمض

 تیل وژ وتمور

 هند و
 سس سو
 بلعا و هداد چرخ لماکت قد نآ
 ءدواسو تحب رگیدکیاب اهتعاس

 هاو هحرعانتیس ملامبنونک ات هک ی اهنس
 مس ویا

 ان روراک اهتدمژا همبید

 ۳ ارج

 ۱۹۳۰ ناسددیودو رب یاهرت
 » ووهشم ملی هیبتردو داهن امتیس م

 رگه دهعب یکچوک هفیظو «تسیت
 یتایب جت رک و کج دوج : رصتخم نیا یطرد كئبا

 [صختو هدرکب سک یتادرک راک هف رجب لافتشا اهلاس لوطرد
 و» ی دروم :دنادیم شزرااب و حبحص اراهت7

 نوبو - كچوکن انز ؛دیاب یو
 هب یاءهزاص - هژ و رید هچب ایلماک وامادال -

 , درب ماناد «یناوب ءاگتسیاد شلبف نیرخآ و دیآیم دوجو

 یر برغ دد

 تق

 هکا»

 - ههشلیف راک هب

 جون هی

 ما رهب
ٍ_ 

 شیب دد هک یفدهزا ادیو لعنیا
 تغابنآ رب «والعو هتشادژاب دداد
 ردیلوودو دیدررت و یرکف شاشتغآ

 یاهسنارفنک مرخنلاب , ددرگیم لک
 روا روکد .ناکشیپ رتهتک رشاب مزد

 و هتئابناباپ ی
 نیادو.دسیمارخ ی

 -ریز و نانک راک مأمت
 ینعب لع هتجص زد ندرت

 ندرت رو ه هتف رک زار و

 با نیت .هنتعب یم .ناج
 رصتاترد هک تشادرظن رد دیاب

 ۱ ماهی ءبزو تانی
 و تاروتسو ن

 داد ناکتشس رنپ ۳ بان لوااسع
1 

 اف لرتنک تحت نادرک راک
 2ا هکنیازا سپ نالیرهد
 -زا وتیو و .تشذکن اد رک اک
 و دوشم نسب دود لخاد

 2 وکرچیه < تساتبج
 1و رک زاک _هقررحرد



 هدوهب شزور دراذلب درادن میمصت نایه, نیارد «یلا» یلو- ٩
 *دس رمامتاب

 اروا مشخییردپ تاب رظن حب رذآ و ( دهعبلو یالوٍن )تبحم باعاب

 رد ترودک دوخ هنان ز تراهمو یگنر
 دوجوب ود نآ ییار تیمیص وانص رگید رابو دربی نیز

 ت ها شا هماتشیام تراجب حخدو ست رپ

 رو ندنل مرعاتتیکیت وف» دد ریوبلا سن رحلرس

 رگی دمه راب اهنآ ی

 2 د
 وا يا و دشابیم (یب مه وا یا ها

 تافالب ۰

 وابار



 سم

 یموصخم یوردمهتما وخ و
 رعد تی سقف دن او د

 ی
 ۷ یه
 یلد داج) هل دا یاهنف رب

 ید نب رتمب هدیا نیا 1
 نا اج
 19۵۱ )۵۵8 مایفدو )تقی
 -یداک )ید رم یگان اب 77

 درب بوک

 هدهمب الماک هنحصرهرون داجب| 3
 تسا راد
 ًاهنکناروت هک دیوکیم ها

 یدوطب دنهدد) رق لحم مادکرد ار
 هتحمیآ رب بولطمو حیخسروت هک

 ددرگ هیهت داد ربلیق رظن دروم

 رادربملیف كسب یاهنکقادوت
 كيیوم ملق هکیدوطت مه دنناوتم
 هدننب زدیتاساسحاتسدء ربچ شاقب

 هاوخ .دنیامت لمع ددوآبم دوجوب

 ون) دشابدیفسو هایسای یکنر لکش
 اد رظت ددوم ساسحا یتیابزوت

 . دروآ دوچوب «

 تسا یلیاسوژ | رگید یکیدون
 دشابیم داد ربملیف دایتخا تحت ؟

 یاهکینکتماتاب ار آ یتیاسداد
 رثه و تعنص هب ك کی اب هک ی رگید
 .دیامنطولغم دراد تسدرد ایی

 اد ویرانس یتسیاب داد رملبت
 -رتهفلي كيات هورک هملاطم تفدب
 نادرک راک او دسانشب اد ناشی

 زرط هرابرو دناوتیم هکاجت
 یرطزا دیابت لاو شبا 1

 دت ادب هکتسانادرک راک هفبظو

 ودنکتمدهج ودچ هچ یارب اد

 نیهصختم هک تساوا

 و تست ندرک یدیپ
 " تان در ادیقیمع رثآ هدننب ددا

 یذاب,كيدرتن یاههی «٩ ادو

 - نهج هک یر
 یرظظان تا تلاح رد بدر و دفار
 تدوصیاه(پآ وری ] اد یار

 تیرحنار ءدنب دی امثیم لر مرا
 < تاس

 ونار (تاح تان الزوز یا 2

۳ 
 ینادرگ راکلوصا
 رج و و جو سچ یچ رج

 1 1 شاپ ۲ شتداملیف نادرک
 ۹ ؟ جم جو جو جی ج هجا

۷ 

 یاهدع

 مک دون

 دنکّسم كیک ملیف هیهتب

 رادربملیق تاعت

 زی
 ییغلت و همج رت

 ُ بایط رهچونم
 |. رج رج و جا

 اب رد نادادرپدخ

 راکب ردیرکید هدعو داتس

 ایپیدب .دن رهام دایز

 زایم رب ملسقیار
 راد ربملیق باعتت !اب وتسا مهمتاکن

 ماصنا نادرگ زاک هک فصن رهام
 تسا هتفریذپ دداد 3 درا

 راظت | رگا تپهج رپب
 3 ۰ اههنحصنی رتهب هبیت : نیل وود - ۴

 یتسیاب دشاب هتشاد

 تدیا ابتسا نکیمردقرهو هدرک

 لح یارب ۰ دیامن تقفاوموا یاه

 رظاعب ودره یتسیاب تكرتشم لئام
 دن زا يم هک ملیقیارب زون هک دن دوآ

 نیا دوجو ابامآ تسا مپهدایسب

 هکت سا یناهکیتکتزا یکی طقفدوت

 و
 ها ول یرلای ملصاما یّمع

 21 مشروح ترس)

 . بم روو

 زا و

 قاش یر 9 كياب ۳9
 راد ار لبق سکع یدرف تاصعشم

 دو یاهحفص ره

 اوت روادریومتكب هفیظو هچب ات
 یاپملع

 توق رض رد یاهقرحرتیلیم ۳۵
 دواد هدهمب اس ملی

 سوصت ۱( وستأح ۲۶۷۹۱
 و یا یاهو داد دوجنو
 یام) تبقددد توف < اب هتاترد
 ونس زود نایعژا (یلوسم مت رح

 وونکیم روتک
 ۱۳۳ ی یایووم

 کرک هب یکتس دادریملیف لمش
 ااب ون تلکت9ا یرایب اما هرادن
 دن داد یلماک یگتسب

 روت و نویبذوپگ , اهیسدع
 راک اما تسا دادرسلیغ طوب رم

 اد اپن ]هدابدد یتسیان ریت نادرک
 ت اریژ دشات هعلاطم

 ءاس یک دنادب رتشم نادرک

 دوب دهاوخ

 : یسدع
 تومژا هک اد یروناپپسدع

 اتم اهن ابو هدش سکمتم

 دتیابیم داجیا ملق یدود

 اسیشو یکی زیف یاه "

 رم نادوکاکب مک یلیخ
 اتسا) ءدجب یاپبروش

 نت
 مر

 ما یتساب نادررک راک
 تددق و یی رقت
 : عالطا هک دازبا ثي ت

 ِ دادی +

 دعا نیا یلایبج

1 

۶ 
 ۳ تادرک

 .. .نولاب

۳ 



 جنسی

۱ ٍ 

 لب [!یکس ۹

 سا درج ,



 یئاب ۲ کان
 اس

 .ع و

 تسدبادیئاهث یزوریب دوخیابقد

 نیا هکشیا هجوت لباق هنک

 ح د بوم ناک راس لیبت تبار م ناک ۱
 «بیأاقم ماقس رد رگیدکیاب وت م

 كل, ره تیب وبحم" هجردو هداددارق
 تسایهیدب ..دومن نییمت

 تا وهاب

 یتسد

 ندولافوس نوچ یاهراتس

 نیرتبوبحم ۰ دداد هک یناهاوخ

 دو ربدامش ایلاتیا یامنس هداتس

 ناشخدد هرانس یو لباقم ر

 دبجب رب ول ولانیج و مانب

 هادنا ات هک دنکیم یث

 ثدول ایفوسماقمرد دیدرتو
 یاملس ایلاتیا هراتسهناکب

 ددوآ یم

 رد دوخ زیگنا یوه مادنا نداد

 یربل دفلتخم لیاسو ماعاوعاو

 ین ونک داهتشا هچددسب یذانط و

 تو ا ک رکورد افزون
 ؟ رد اد تقفوم هاد ودراب

 تنقو -هن اکلآ نوک )ق هدونم تیم

۷ 1 ۱ ۱ 

 ما وب وبا وب وب وب + + + +

 بم هجرد تشذک هک وط
 ریغت لاحدد ًامئاد هداتسود

 تان نازیم یاراد



 هذا زمیظع میظع یاقآ
 حابتخا هزوم یاه زا مچ

 تسا دوحوم رتاورو ام

 مفبیدنهفو رعد جو -

 لدا | یدوچ یروج]
 دم دها وخ هدرب یورب

 یما رخ لیلخلادبع یاقآ

 (توک)
 اش فطازا .زبزع ههناوخ

 لاح حرش مپ رکشتم و نوای
 پاچ هلعمرداهزاب روا جدوجو

 هلحم نآ بااطن هتیع .تسا هک

 د وب 2

 یس همطاف :ونابای هزیشود
 (ناتسک اب) هلاس

 رتفدب سک رتهداب زد امشهلاقم

 ناسبژ هب هتافساتم امادیبر هلطم
 نآ پاچ ودوب هدش هتشون یناتبکاپ
 . دب ربذپ ارام مالس تسین رودقم

 یمیهاربا قیفوت یاقآ
 (جدنتس]

 ددوم هثی رته حجم سردآ
 نیل وارد تسین مولعم امش هفالع

 خالطاب یا« اک ادح همان یط تصرف

 . دناسر ميهاوخ اش

 یجن را كانش وه یاقآ

 (دوباک حاد)رسه سک رت -
  تسیت
 (دویتامدوتکبو)یلصا مات- ۲
 , تسارویتاس و وتکیو

 دنهاوخ شیامن هدنبآ رد ۳

 : داد

 یرونغ میرک یاقآ
 یانیسطسوت(لوغ) ملیق -۱

 .دشدهاوخهداد شیامن سکد

 یروکب رک یاجب تسا نکسم -۲ 
 (التسا) ملین ددرپوک یداگ كپ
 تک رش (نامنیذ درف) ی :

 زیلاتپ لس

 هضه عنب یلا دابخات )
...1۳ 

 یداسرواب نودیرف یاقآ
9 
 دو دیس رف هیت ی دو

۳۳ 
 ۳ | مپ مپ وب مج می در و

۱ ۱ ۳ 
 ییصو ۱

 باوجرد ۱۱۹ءرامشرد /
 ۰ تب زی وب ححصم هابتشا را 1 ۳

 زبنشرهوشو ددادرهوش ابزهداتس
۱ 
۱ 
۱ 

 نابهر داهرف یاقآ
 ریظن یب ملیف شیپ هثفهژا -۱

 هتشاذگ شیامن ضشمیب كيد یبوم

 تساءدش

 یابملبف ندوا اینوصزا ۳

 و تسا هوجحوم نا رهتدد یدایز
 ملین ابنآ نیرثپب و نی رتمپم
 , دشابیم (هاخدور رتخد)

 !حالطص اب لریسیا رپ تنسلپ و۳
 دنسررسب یاهقشع) ملیف ردا رمایخ رمع
 دومنپم اقبا (مایخو داب

 نایبیرغژ رژ یاقآ
 اد ثرویهاثب ر «ادلیگو -۱

 : تقاسپخ

 نباب (نمهاوغلد هسوساج)]-۲
 دش دها وقت زا رک اهیدوز

 ۲٩ تی مدای -۳

 یمیم هزیشود
 "اب تست بام مردعماحرا»

 رتشیب ادمنهجو ؛دورب تشهب امش

 هد ینیشن بش ملیف !دداد تسود

 هداسمآ لاسما زیلاپ دین «منهج
 هدن زاس سردآ . دشدهاوخ شی امن
 ًانیض و تسا عیدب یویدوتسا ملف

 لیام شرتم نده نوقاد سرت زا
 ... تسین اش تراب زب
 - اولیس -هش وا نا زیشود

 نایاقآ و نویلیه - اترول
 نایرا زالو نایرا زا

 باتیجو سکع ددجمپاچ -۱
 . تسین رودقم «ادچی رب ول وا

 . هاءاشنا «ناپدنبد ملبف ۲
 یارب هدنیآ لاس ناتسبان ادخد

 دوب هدش« هوس > ود را,

 » ددادن ام دیهاناب یتسنا

1 

 ۱ ۳ هی ۳ ۳

 (/ _ددتمح هتخرق یلعدمجم یاقآ
 نیاهکیلاحرد

 ۱ ِ تساناد رگ راک هللااشام

 ۱ وگخساب
۱۳ 

 یزابهش انیم هزیش ود

 یناربایابزهداتس مانیمو -۱

 دن !هو رک جاودزآ
 مسلیف هرابرو امهدیفع -۷

 بت رظنب «هعرزم لیلبو
 تسا

 نابحاصندوب عامط تلعب-۳

 رد تک رشزا مانیموروب زم هسوم
 دومن یریکهدانک اهن یاههمات رپ

 تک رش یملیفردهنافساتم المف
 القزیت اد یواپ هبحاصمو هدوشت
 هدنیآ رد هتبلا و مسیاهدوت اچ
 اب و ابیذ هراتسنپا هراب رد یبلاطم

 . دون میهآوخ پاچ دادعتسا

 یارضخ نیسح یاقآ

 لومحمیچ راکش بشملپف -۱

 ستسندآ دتیان وب ینابک 6
 ادهاتم

 ۱۱ خیداترد رثیارب لوب -۲

 .تساهدشدل ون ۱۹۵ هبلوژ
 رد ادصب هک یارب اهگنذ

 * اپزاتسان[- دنب ایم

 هاشم رک )ینیرق ورمخ یاقآ
 دوسخ هقالع دروم هتشررد

 دیهاوخ تبثم هجیتنپ دیلامن تیلاعف

 هدیسد ناب

 و

 یریصن هللادبع یاقآ
 چیه وب لم مناخ دیهان -۱

 بل طمهدنپ ] رو یاءاشن | -۲

 زامرهق سدریس ک <[

 دوس
 یاس رناب ایب کیم آدد ۲

 وسپ دود ) سس
 ۳۳ 6 میهارخ باج یدورب

 زو لیدس اهر, دونسا -۳
ِ 

 :رازیفاوک هک نه دار و
 اتس ره ف رط زا روب زم
 ی ۳
 و زوج 1 ناگ زیش ود

 زن وج نربا
9 

 0 زا هک یملبف نیرخ
 لگو ریشش) دن اهداد شب 9

 ورادمان (خرس

 )۳ اب) یدمحااتی زآ هزیشود
 ۱ یی 

 دلج یدد بسانم تسرف رد اد
 ,دومن میهاوخ

 و نز هشيپ رذهنی رثگ دزب -۲
 ودنتسه ابنآ نیرتک دزب ایند درم
 نیددلگ ورتم) یناپیک دن وکپم اما
 ملی یوبدونسا نیبرتک دزب (ریام
 + تسایئد یدادرب

 «موماد(هداوآ )ناشدوخ -۳
 ایشرظنات دن ادیم دوخ ملیف نیرت
 ) ؛دشاب هچ

 ال اد, رتسکنل ثرب سکع -۱

 پاچ دلچ یود رگید هتفهود
 ۱ .دوبن
 اش رفشیپ اد مادک ره -ا



 نو
2 

 * جام ۱ :

۱ 

8 

 : ۰ 5 ۶ هکجاذارب

 هک )۳ یوره .قاع تک

 مچ «ناذور مدوب ,راکهد نم یکسنای تب یو ظن رد ارینیمز یورپ
 تحاس راهچ. و لتهدد . ,تیاخ ,د تفای نم ابجآ هد

 مه مدوخو متشادنار
 هدوهس ادمرمع زا لاسود دودحرد تسا رثهدن زا رب نمب ینیمز یوربث
 مورک فلت اثلام ینیمذ یوریترد

 مدسرب هاب ود 8
 یاب و مش یشت را تامدخ

 درک یدنلب هدنخ ؛تف ریذپ همناخ اج
 دادبارجو

 هب .تسمجاا رم)اسپ ! زیفل ِ سن
 جتتبعت .نوچ « نان ناو
 همادا نانچمه !دشیوخلذش منش

 رو ارد ادانا
 تساوخادمرذعشت دا هنافسانم ی

 تاجن اخراک زا یعب رد ًادابجا »
 راکب یرب بو

 زا یرستعم
 اب . ,مدوع

 لوب و متخادرپ
 زا دن | سی هب دج لّذش نب

 مدبس رب یخ وش
 یرفا وهقالع لذشنیاپ_هتح»

 اره ووصقم هکنیالثم "
 وا دخساپ :دشاب هدیم*

 و هقیلس باب راکنیا اقاطت ک ۲ ۳
 و مس وج 4 ْ در ان تعذک هک یدنچ۱ 972 ۲

 نویدیویدو ردقلاوذ

 و ول اه ۳ ۴ 3

 مافهدننک هیچ و هدسیون» ایملیف

 ومت ًافیای اهل د ملب
 تس و ملبفا تسصف شقن یاف

 هک دوطع زرد تا ترپع ۲ تیم ود زور
 هاد ملت دد یاب
 وواد تک رش ناورم
 الا لق وو وب( رتسکتل ترب)
 واپ یلد « مهزاادب یاهزیم» دوخ

 و زا یو )

 ۳ ی جارجو یا هدوخ
 هدااوو یک رسپود داو دومن
 هم یقأم هلام + یرکبدو هلاس
 یسدنوج] هک یو مودرسه یلد
 میت دن دوتساا نوین هب ویو) دیدش 9 ۳: هقالع دزوم دزاعمان ( زدیصرت
 همتا رویم معأب ار ۳ رت



 تست

 ی
 یا گه هم

 ی موم
 و یشان ۲

 فدعه تودب یاهتس

 رثآ دوارمت مدآ دش وایژ 4 لوب

 هب تسزد لثم نیا , دنکب راک هج

 قدص نادابآ رادلوپ نتدنچ لاعا

 داب زردقن ۲ ناشیامل وپ اهنیا .دنکیم
 دنناب راک هچارن دادیم هک تسا

 یلاحدد يراک منادن یور تقوت
 دن را دهتشر رس هن ودن رادقوْوهن هک

 نآ و هچ ینعب امتیسدنن ادیمالصا هن و
 امتسدنپ ایم دننکبم باطخ (امت میس]ار
 را زهد هیستسب ود « دننکبم ,تسزوب

 یداوبد و دد «دننکیمح رخ ناموت

 دیفسهدرب ه دت زیم یف وروكت د ار

 (!بوکسامیس)مساب یدنلب یدلأب و

 دن زاسیم ثهآ و چکاب داوید یود
 یل دننکسم دداوملبف ات هس ودیکی

 و هدرک مک اد خن رس هک تساجنیا
 ابنیا . درک د یاب یراک هچ دنن ادیمت
 دنن ادب هک دن زادت رومش ردقت ۲ یتح

 بصندیاب روطچادامنیس یاممالک
 تردق نیاناشدوخ ر»ددقن 7 « درک

 امنیسكي تالیکشت هک دننیب یمت ۱
 یلوب یتقودننکیم لای دنن ادرکب اد
 -میس )نأشدوخ لوقب ودن درک ح رخ
 مامن راک رگیددن درک تسددا( یئاش

 دوخروطب دوخبدوش اهنیس + تسا
 ,دی تیم بلج ی رتشم ودنکیم راک ها
 ناشدوخ مساهدن زاسیم اداتساهشیا
 یلو دن راذگیم هربدمتیه مه اد

 تسد یور تسد و

 مریحم شیرفاس» هجرت لباق

 7 . ... نابفصاو زارپش هرونیتیگ

 ناتخاسمات خب رات زاءامود وهامکب

 عورش زونه یلو
 راک هکنیا یارب *ارچ.دننکین داکب

 قادصعب انب تسبت نادراک تسدب

۳ 
 دردگیم اتیس

 نتف وک نم رخ تسین رب رهزاک فو رعم
 نمک درم و دهاوغیم رن واک
 ,فدهنودب ادیسكاي هک تسا نیمهی رب

1 ۷ 
1 
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 « درک دیاب هج هلاح هک دن رادکیم

 را فدهنودم و یشات یف ایحاس هک
7 ۳ 

 ینتکشرو راچدیتدعژا دمب دراد

 هتخناد نآ دودن وشیم واجان و هدش
 رب تب یامتیس راویدو رد, دننک
 ناداب ودابرتا ددنامز رو رم هتشک

 فقس وهد رب ودر ریه و رذ هجوت مدع و
 ثتاژاومب تسنآ رد هچرهو نلاسو

 دیایم نیلاب (داکژود یراتف رجک)
 دم ژاب و دنکبمیئامثدوخ هبت لثمو
 یلامیس دندید یلقو مدر» یتدمژا

 داود تشپ دن وربم درادن دوجو

 دتسب ون مههچ رهو دننکبم را ردانآ

 ۳ .,اجشیا هک یسک ردام و ودپ رب]

 رک ااهنآ | ریژتسین راکهدب ششوک
 ناشداوبد تشب یسآ دننساوغبم

 فدهنودب و هشقن نودب دنکت داردا
 ۰ هندزبمن یداکب تسد

 و لاح و تشون رس تسنبا یرآ
 ۲ نادابآ رد هک یئاهنیس ودیکیذور

 . هدش تسرد

 رد

 و تس_رودم

 (ناسیلس دج-«) نا را و یزک رم امنیس
 نرو بوکسا ل و سعم

 | و دش هداد شبامن دادرخ ۱۱ زود زا ایبماک یتابم ۰۲ او شیانت دا ۱۲ ات زا ایساک تانک

 نمبوبحم رها وخ عمل

 انقتسم
 1 .تشاد یبروخ

 (نامیلس دحسم)ن وتفت امنیس

 نو و زورزا تن وماداب ین اپهک لوصحم «یروک وتیاهلب د ملیف
 ۳ رسا ءدوب طسوتمنآ زا لابقتسا ودرک داک دش هداو شیابن دادرخ

 .  یوسوم دراشیر

 (رهشم رخ) داحتا امنیس
 ژورهس نیم یگندو بوکشانیس«مرگن وخ» یماکب رمآ ملیق

 . :دووب بوخنآ درک راک ولابقتسا و دش هداو شیامن

 ۱ اائساو دشهداد شیامت زود ۷ تم« یس و رعبش» یتابل ات! ملیف

 - دوب بوخ یلیخ نآ درک راک و

 زیهرپ دیجملا دبع
 [(تشد])نا ریاامنیس

 " و دوب هدر یود_ ۲ عأت دادرخ۱ زا یک ات هدنتاو یدنهیلیف "

 . دوب هجوت لب اق «بوخ تشددد نآ درک راک و ملیف نیا ذا لابقتسا

 (تشر) كایام امنیس
 دادرخ ۲۲۷۳۰۵۲ د۸ودزا دربیمجن د هکیدرم یتاریا ملیف

 بوخ ابیرقن نآ شورف و ملبق نیاذایلاهالابقتسا و دوب هدرب یور

 , تسا هدوب

 روا نیس> دی رف

 (یولهپ ردنب ) نا ریاامنیس
 ۲یلا ۲۰ خیدات زا «نب ریشیاب و درب یسرافب هلب ودیوسن |رف ملی

 .دوبن دبنآ شورف و دشهداد شیابت دادرخ

 (یولهپ ردنپ )راولب امنیس
 "د» یود ءامدادرخ ۲۰یلا» 4 خیداتزا «یقاسو یدنهملیف

 3 دوب بوخ یلیخنآ شورف ودو:
 کا هلاخدنه.ج.م

 3 (ناداب ۲) دیشروخامنیس
 .۱۱۵یدانذبشطقف ناکسورعو ناناوج بوکسامتیسملیف

 1 : دوب بوخنآ شو رف وپش هدداذگش یابن ضرب ۳حرو رات

 ایه ریلع



 » ی  ناد صدم مع نور
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 370 "1 طصتمملمع
 هل

 36 0 ی ۳ ی ۱

 هه ۵۱۷/۷۶ ۲05۲۲۴۰0۸۱۷۸ ۷۱۷۱
 ۳" ۶ سام دیدم دن تم دم ی

ت 9و1 : مور هر یورو
 ۳ ۵ ۱۳۵ ٩۵۲ ۰ لب و از

 اتوصصوامب و۸ ۶ 0۳9 ۶ ۰ هم ی

 ات ةواصما اخن العناوت ایانوبو
۸ 

 یکم وگو



 7 ۷ ک

 ! هدیمهف مدآ
 هک مهم رک کكب ار یزور

 2ادمتشوت رس مات وکتس

 یتسیاسم .. متفر مناتسووزا یکی

 رهیآ رب هک یمهم عوضوم دووحزد

 تشادار(»تاسح بآ ] مکن ناسود

 روررو میام یو میصقت یگدا رک

 متفاتس شرادبدب ووخوم

 و رمتم ساتکسا و دوم هتسشن ی زی
 شیاوج لوصمقاطم و مداد ماللس

 یورو یاطاهخوک رد بو مدنکتاو

 بلطمح رطیا رم متف رک زا رقیه
 یلسلایکصید یلومدوب باب

 هک اح زوهققد و را یس راد ناعت

 یابسانکسا ندرمش لونتمز وه

 هرخدلاب ..بوخ فک دوب شکت دیلک
 شدا زک ومدش لاحشوخ + هشزوطج

 هج وتمیتدمزا سی ..مدرک ع و رشآ و

 اهساتکسا یولپب شساوح هکمدت

 ورادن مياههتفکب یاهجونو تس۷

 هک یلاحرد مدرک توکس ناپکأت

 یتدم دوب هدنام (مایثات] بلطم

 ابسانکسازا هتسدکبهرخهلام تخنک
 شعپم دا زا یستقو دش فیدو

 تقگ یسیالم یادصاب هیسو مامتاب
 عورش و مد لاسشوخ «وبوخ

 ششوک م دشهجوتم مهزاب یلو مدرک

 اریذمدوب هد ین ای تنم

 ! دوب مسهم یلیخ شیارب مشدا رک
 4«بوخد هلک مودرابیارب هرخرلاب

 ءزاب ودیتدمذا سیودرک دا رکت »و

 تعاس مينزا دعب مدرک توکس نم
 ردو درک مامتو درش اد اپمانکسا

 هنگ «بوخو داب هدا نسب هک یتیح

 دوم "

 كس شالک مامتازا سی یو

 شزیم تشیزا تفک رکید «بوخ»
 یلیخ:تفگیم هکیلاحددو تساخ رب

 1م حب میاد

 یارب یویاه«بوخر هک منش هچوت»
 طوب رم هکلب دوننم بلطع همادآ

 زا ی هک یماگتهو دوب شراکب
 بوخكبهشبم بیترت «ابساتکساو

 دادیم نملیوحت
 نامرآ - ه ی

 هو 3

 وادی هب تش

 شو ی شا

 7۷ ب ۹

۳ «ِ 

 هژات دومن كرت

۲ 

 و یبیلکنا نارسنا هک یاهناک رد .دنکیمفب رعت «یلک نیج

 نم تفگ و هدوشک نخببل یوتارف یدرم هی یونارف
 اهیسیلگن اب لاسجتپ منکبمدأک هتارقیارم هک لاگب یاجب مدوژرآ

 اروه «هدپهف» و «لقاعودرمنیاراغتفاب یسیلگنا نارسفا ۰ منک تمدخ

 تاب زا ی هد درک شفت وب[ یسالک و. <

 زی زع ناگ دنناوخ
 هچنأاتچ میداد امش یراکسپن حابتحا هحفصنما میظنت یا رب

 امیا رب دیداد رطاخب دشاب امیسو ملفراکب طوب رم هک یبلاح وادی وز

 ژارفن ودب زنم . ددرک حرو هحفصنیارد» نانووخ مانبات دب دادلاس را

 ود دوشهداد یسیخشت نارگند زا رتپب ناشیلاسرا تلاطم <تاک

 مینکبم م, دقت هلجم کا رتشا هام ششم زی اح

 امنیسنا ریدم و نأگ دنسب وت «تادنم رته مونعزااح

 دوخ تا رطاخ نا رکیب یاب ددژا یاهرطاخ نداتس رفاب هک می راداضاقت

 . دننک یراکیه اماب میظنت رو

 ام نم یوناب دن
 ۶ لوتشمد اهلت هناخدد دوب

 اب هک دوب شیوخ هناذور
 هجوتم رایسب تشحو

 - بوخ لوا ...دیدرگ لیف
 2 ابآ دئیبب هک دیلامار

 خ هک دید یلو ؛ هتای
 ) سانشان و هثجل | میظع

 ۳ مناخ
 (تخانشیمن و
 وب ندروخ لوفشمو
 یتدمژا دمی مناخ

 ! وگشیب هداوناخ

 دیس یکم < رگ اوتربار]»

 دد نم دادجا مامت , تسام یگداوناخ هفرحینوکشیب-

 , دنتشاد صصخت نتنیا

 :دوب دیبا اگن سا یک

 میم یاهینوگشیب زا یکی متصا نکسم-

 ؟ یهد رش میارب
 : تسا هدادیاوج «رتگاود

 مدد نم دلوت زا لبق هام دنچ مدوخردام النم,یلب-

 . ۰ ۰ تسا رتخد هک دشدها وخ یاهچب یاراد یدوزب دادربخ

 : تساهدیس رب بجعت اب واگن ربخ

 :دوب هتفگ وهدیدنخ (رنگاو) * یتسهرتخدوت رگم"بوخ_
 4 ؛ دمآ ردبآ زا غدرد شتسقنیمه اقافتا ریخت

 نایرا زاق (ولیس

 ئ ناب ز تنکلاب دشدا رق رب
 اون اج كي اف[ -

 رم امهناعب یبیرغو

 و اب داد هداتسبا هچغاب

 .دروآ یمرد اجزا | راهملک
۳ 0 

 ار«تاهداوناخ

 5 ینقور وا

 ٌُ ۷و ددوآ رد
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 1 یمتارتخد"
 مه ادنیریشناتسادنیاو 1

 ۱ دناه

 را
 زر
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 ز) لعب امط و ودر ۲ فا یو باب ار

 ام رظن اضا و در « نیش ن وعن»

 و مو

۳ 

 روس و فو روم هرا

 لنر

 عادنا

۱ 
/ ۳ 

۱ ۹ 1 0 

:6 

 بت

۱ 

ِ 

۱ 

 رس

۳ 

 - | هییج امس

۱ 

 :ِث 01

۹ 

 تنش

 بس

6 ۹ ۱ 

7 ۰ 



3 
3 
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 مدوب اجنآ رصعزورمآ ۳

4 

 .ماهتفا

 ما اجنآ

 امت ۱۳ هچ یا رب دهی رگب دیو ۲

 « دتفر
 ما

 ش زقل وب یزا دقمد وب هتفر-

 نوبب یمر
 وهدش بای سس
 3 م حلیحا

 رس ادند .تشاد
۳ 

 دودح 2 خلبمهک دون هتعش وان رک د

 و درادم رب حرخ رالد دصیس

 ی

 ؛ نیاذا لبق ایآ ؛بوخ -
 «دباهتفز هرادا ناب قزوع

 0 ار شیاپ ینام»

 درو كشخ تشاد تسدود هک

 :تفگ یهاتوک ک ثکمز ۱ سپ

 دودح رد رگیدرابکی !ارچ
 هزادا ۵ بت نآ هب شیب لاس ی

 لیاسم اد لشندب <ویتام»

 3 تو دومن ولج هم

 یل وپ هک دیدوب هتفرژو رماوم
 ریگبضرقب

4 

۹ 
 ه امآ متش ۰

 منز و ؛ مدوخ هد
 شاخه 7
 3 دنک تسردا»

 )0 نلوتس
 : دیس رب ههدقهیب درک عطق

 هاگنب نیاب ردقچ الاح
 ۱ دتضورفم

 بجمت زا «ینام» یاهمتچ

 : تفگ و هشدرگ

 منکیم فی رعت ,ناتیا رب ادنایرج ۱

 راچنب و, دتانب اس رگید
 شرس تشب یل دنسیور اد شدوخ
 . تخادنا

 ۲ ؛ میوگیم دنهدیمت یا هدع+هلب دال اسم
۳ 3 

 -یداکمهتک شب ات. هکعشابر دیاب .ودقج دیاوگب دیناوت ییم

 ٩ دن زاد رپ هسس ومنیات ابایخ ود عقاو یعامتجا یاه رد مقا اتکا ی
 دربتسد دراب نیدنچ كروبون دادباوجیگتسهاب یتام ۳ 5 ۰ و

 كيو داتفهخلبعب رایکب.دیا هد .تسین یهجوت لباقغابم-

 و ربماسد هاممهدجيهرد « رالد مپیورهک تساتا رب دنچدودح اد

 ء رالد تسیود حس رگیدزاب

 . هشذگ لاس هبنوژ هاممپن رد

 دن|هدید مشجب ارامش هکیئاپن
 ٌةراپود ,امش هک دننک یم دارقا
 و دیاهدرک همجا رم تک رشناب

 ان و رالدجنب وهاحن دیاشهتفر

 یزغاک و ملق <روب» ناوتس
 ؟ رالددص داش "ناز سب و داد« ین ام تس دب

 شیازا ابا <
 : تفد ؟ و دانا ! اب رسو دشدتلب

 شرق .تسین ووطنبا ؛ هن-

 اسهمان ندناوخب عورش ثکم ام
 __ : دوم

 دوده هک تسیاهحلسا نیا شیهامکی دودحرد رخنآ هبترم

 ۳ جد 7 . ۳دوب . هسریبن رالددصب شفلبمزگ<رهنم
 رک ار یادم «ینامد" ثکمیک دنا. <روبو نا وتس رالدجنی ولهچهب رکا لاکشاب و
 یندرگ اب هکاد «ژنام» دوسش" یووخ لاب

 زا دوب هتسعن شل اقمرد جک ,,۶ هداتسیا هک روطنامه دعب

 : دبست سیسو دهن ارذگ رظن , زیمیور مکحمو یتسد ود دوب

 حیحص بلاطم شنای :دز دایرفو دییوک
 ۰ هک ؟ بتسن و سالتخاب مهتم نمایآ-

 نآتم را ۱؟2-:ر و <یناب»ج حج چوهنامدادن جای 1 .«م|هدش یدزد

 : تفگ واطرک ناب تشدود اپ ؟ مروایب درس غوضوم
 1 مخارج 7 7 و هن ادخب رج دب دچ

 _ت

 رب ناهدب ثشاد تسد

 رمودو دوم بوطرم اد تا

9 
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 تساغطح

 سیلپ ۳ س
 ک وداد 3

 "تروصب یهاگن<(روب»ناوتس
 یقیمع سفناهف تخادن اب <یئام»

 : تفگ و دیشک

 ۱ زا دیاب هک هتبلاب ۰ ب
 مدوخ نم. .دشاب حلطمناتماپن]

 ینیحرد .دالک تجصت عووش

 ات هک

 مامت هک ؟ دوم سای ینام

 ؛دوریملیلحتب دراد شیاه وری
 تسن | وتنهک دش یروط هرخالاب



 روب» ناهدزا هک اریتابلک
 ۵ !دد

 هوم هات گورب « دشیم حراج

 نیرخآ هکتيا زا
 ۲ سپ د دوبن
 ؛ دروآ ذغاک یور ار ۳

 تسدب تسخن هدترم دننام ادنآ

 ۰ داد ناونس
 هکیلاحرد سیلپ رومامود

 مه لباقم اد هماننآ زا هخنی

 مهدد رسدن دوب هتشاذگ زیمیورب

 می
 ناشدوخ تر وصب یهاگ دنتس رگ
 ین ام ین امزو دن درک یم هاگن

 هقتدز ار فرق یمک هکار

 دن دین ارذگ یمرظن زادو

 هکشیازاسپ «روب» ناوتس
 یسدرب دروم تقدب ار اه هما

 تسدیار یمود هخسن دادرارف

 تفگ و داد ینام

 یا رب ادنبا اّفطل ؛ اقا

 . دنا وب نه

 درد فاصا ی دو فابم ار شاه ام

 دن | وخ نینج»

 شفدههک تسیا هحلسا نیا
 جیبی دشاب تک اس .دیتسهامت

 هچ ره.دژرمه| وخن یا همدصام

 زا مها وخبم# اریفلیم رد

 . دیرواب ندرت

 : دع نیجو بلک یادآ فا
 تم ]اویت یدش مطق ین 2
 "دنک را رکس اب"

 جلاعم توچرتک دب هک تشادن یناوارف لوپو دوب یاهداهدن زاون یئام هک ار هیلک نآ دیلب اس

 درک هعجا رم یعابتحا یاهیراکمه همسوم رتفدب اذل «د زادرپب شمناخ رب هراب ود دینک ادا 7

 ... یکیلد ریگب ما و یرادتمهک تم
۳۹۷ 



 گرد 0 ۱ ری ۰
 زر | متفه ره: امت

 هوحت نیدبادنآ نا وتب هک تن[ | هنک هب ,ناوتبم اد ءداتفااب شیب

 هدید ملیفدد هجنانچ ,زبعآ قارفا / 1 اتووتو طلس یاهوتک۲ 1

 دادناشن :دوشیم ۱ ناد رک راک كی . دادهولح یماشامت و

 لوصحمدش هنقک هچن ۲ دوح واب  وینف لباسوزاءدافتسا یاب ملطم ۹

 اب «نوتسوهوراک و تعز لاسود ۱ مایقكي نتخاسرد اهنیس تسنص یملع ۳

 یو ینف نانکراک تتبه یابششوک | ۱ دسانعب ارووع یاهروتک اب ۱
 و یئاشامت یزیچ دناوتیم ًاملم ۱ اد ابن ۲ فلتخم میاط و تا وو 13

 دو نائوط سناکنت . دشاب باجا دها وخ رواقتروصییادوو .دنک گرو ِ

 هجیتن نب رتیل اعاهن [ زا كي رهّزا دوب ایگنهت ان فلتعم یاهو دوخ رب 3
 نیادد . ددوآ تسدن]و

 اس سس سس سس تا سأ]
 ۱ نم هرات

 نشراماو ۳ رف یصخعش تاب رجت
 ۳۹ - ات رسک و هک دش نیا رب دارق یتقو 1

 رم ] تک دا مداد ملیقرد «وبداک
 زا سپ هدنک تک رشنم ین ادرک راکب

 زا لوراک نیتراس

 نایتسرک هب اددوخ قشعلبف یت

 هدیناسو رشیواب حاودزااب كاذ |
 الماک ودن ] طب زر تسا

 تبژب رب یف رطزا .تسا زیمآ تبحم
 رهوشهکشااب و دو مک نساب ودراب

 رتىک " دداد
 شب وشآ رب ی هتشذگ
 دهدبمن | در یشع» راب رد رکفت لاجمیوب

 اسب بیت رت نیدب - هچیقف
 یصوصخ یک دن ژددقوفدرا ومهسیأقم
 ود یاپیئابیژ نیتچمهد یعاعتجاو

 ۱ وو-طنیا .یواب .تیعص هنلج دنج
 ۱ تبحالصدق فا رم وا هک مدرک طانتسا

 ] دن ادیمیملیف نینچ یغادرک راک یار
 | دارق یبیجع عضو رد مقوم نآ رد

 | ملیف سی رنک آ هدیقع + مدوب هتفرگ
 ۱ درکیم یتحا زاندیل وت راک ماگنع اعیط

 تشا هادی کس

 نودبارملبق هلحص نیل وا هجیترد
 نم فرط زا یللاخد ینزج هکنیآ
 قباطم اصخشات متشاذگ دی ] لسب
 ارهجیتن یتق و.دنک یاب دوخما وغلد

 ۱ ویدونسا یاینیس نلاس هدرپ یود
 بس ریم هجیثن نیاب : روب زمهراتس

 ره توش تاب فوم اک ته ایخ الماک یعضوب ؛میدرک هدهاشم قاقتاب
 رک ذنمار شراک تاداریا هناتسود

 هراب نیارد دید رظن نیشردو هدش
 هچ وتم بن واتسا یهیدب ,مدش ابوج
 میلست راچان و دیدرگ دوخرلک سیاقت
 فرطربزا سپ و دشنم تای رظن
 وتلوپساب اهراک لاکشانیا نبش
 ۱ ریغرددون تف رشیپب عورش تعرس
 ناکماكشنودب راک همادا تروصنبا
 ۱ ناف باشت ارگ شات جا

۱ 
۱ 
 فا

 سحاب نآ ربهوالعو دوخ تیاذج
 شعب اودو كولح
 سسک ودودراب تیژب رب دوخ داک هژات

 تیق رژا مومعاب

 اد یرترلابماقم ترهشو تیپ وبحم
 |شوما رفدپ ابن ی وتساهدرو آ تسدب
 لوراک نیتدام دوژاب رید هک درک
 راذک اویرگید:داتس ادیلعف ماقع
 کیتررسدد تنودو دومندها رخ
 یلعف فعش طاقت ووراب  تیژینب
 اددوخ یصوصخ یعامنجا یکدن ز

 و هتشک روب ز«ماقمزئاح دب امن میم رت
 اب ورایامنیس یداج هب ذاج هکلمهناگب
 سویی

 روطب . تسا هدمآ شیپ نم یا
 دز اد دب اب نادرگ راک كي 3 ً

 لماوع اهروتک [ذزا كيرهدد هک

 ؛دراد دوجو ساخ كايتسي رتک | راک
 هتخانشا رلما وع نیا دیابنادرگ راک
 هک ددوآ دوچوباد او ید هیات هدننیب هس یلاج مضوباد اهثآد
 [ اب زور رسهوا تسدریز نانک راک .دهر هئا را

 و هدش رضاح ویدوتسارد یدنقالع رددیاب ار هنکن نیا ناباپدد
 تاروتسدماجن اد اددوخیستیابن لذشكب ینادرک راک هک تشادرطاخ
 كسی بیترت نیدبد دن رب داکب ی ی یدا رفنا
 دزادح اینحاوتالپ ناتک راک درندرقف

 اج تا كيوو ناراکمه یعاع دا رفا دا 9 ف

 ۵ 1 شزرارید
 بل

۱ 

۱ 

۱ 

 رچ هک مدیمهفت ۱

 تا
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

)۲ 
ُْ 

 ۱ و فلطل اب مآ وتیئابیزاب و ددادهک
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 میظع دربن نی رخغآ هنحص هرخدلابو
 بیک رت دوخ یدوغب دیپس كنپت اب
 ۴ اون دشاب رتلن و دن و ریم رامش تبقا وا لماف) ردف رخ ب ۳ دق ره تکه را و امنیسیاههلبحذا یفرکشو یلاع

 دف دناوتم ] كند كينکت و اضخشهدت راکت
 ون اک هلصاف )اب یسدع نیادددشیم هتفگ هک ی دردج زیمآ یرا درب ۱ و ۹
 مرعبزا رثرودار | و < نوتسوهناج » ششوکب ملی
 روناک هلصافز | داکب دادریلیف«سیدامدلاوساو و

 3 رم یکم 3 مد رکن ساسحا تساهتفر

 وت ک 9 دوجوم یکینکئ نینچ مه رکا
 ! عرب ] در هلوصا دننارک دیاغ:دشاب

 ۰۱ دو ملیف یلک تردق ۱ و یره 1 9 سب دن ون

 دوش هدرش ناجیه
 نیاهدن داگن هکنیا رکید هثکن

 هد ندرد فلتعم هایش
 رهاظ هلسام

 : دامن
 ن ۲ 9

 ز یوم هتشذگ ردددمتم تاعغد لثم زیت راب

 , هلماف ءاتوک  ددقنیا «نوئسوهرا

 ۱۳ دا رک ادرود یاهملیف كيژوم دروم رد

 ابشیپ و یداع یلیخ ملیفنیا نتم (۱ یسلک) دهدیم ناشن ( كیذوم.تساقالع نودب و جون یب
 ینازاسکنه[!تسا هداتفا

 و یرادرب یاهنرب دود
 رو فلتخم عاونا یاهف رج

 ۲ ۳ ,ب هک اهن ] وددا ادرایتخارد
 و یاسدعد ریکیم دا رق هدافتسا

 ۱ و. وا رتمیلیم ۰3 ۵

 ناهس) رتمیلیم ۷ ۵ دا( یجنیادد)
 3 یاهیسدع . دنشانیم
 )یاهیسدع و( هلت )۲ ابا
 از ۱۵۱۸
 ۲ (ینون اک هلصاف)ءکیناه
 لن رتتساعتیاددا

 ۳ : هدیمان (لکن ادیاو)

 تساداد یرمش هبنج رظن زا رثا
 ارهاظهک دن امن هتفک ان .دنی امتناربج
 اب مایف نیا هیهت رعا دد تداظن

 ماوت رایب یجرخلو و فارسا
 , تسا هدوب

 هدرپ تشپ نادنءرتهزآ یراپب
 «ددوف لس » صوصعب ملیف نیا
 «نوتنیرب فلاد » و (هیهت راغان )
 یحارط رومامای یرنهشعب سیئد)
 رییادت ولیخت تردق رطاخب (اههنحص
 ءرخالاب و شیوخ یاه حرط و
 هک یتعز و جنر رااخب اقلطم
 نی رث مرگ ناباش دن اهدش لمحتم
 . دنتسهنیحت و سایس

 رثا كي هلزنمب .«كيدیبوم»
 یاه نیسینکت یارب ۰ یلک روطب
 كد ز, تیقف ومو دابتعاكي یسیلکنا
 . دوشیم بوم

 مت دن ویپ لوصحم رثانیا
 زب ملیف و ربتعم یویدوتسادنچ
 ابیسس و یلاء فدهكياپ هک تسا
 هیبن و نادرک راک طسوت
 ءاجت اپ لدا-دد و روسج

 ورا ی زکام
 ۳ هقرط زین
 | هیبنع خادوس كب

  هتب وزاب نیا
 0 د بیم هداد ۳ ) ودن ودیمآ



 | زالب للجم یامنیس اتمی

 زا اع یتب ۱ رخا| هک |ازالب یامن

 مس ینابمک كدر/تالو
 لادن رنا لاسدوین وی ۱. هد + 1

 ناتسات لص وا د وج واب 6 ۵۵ , رهنیدآدب رخ ار

 ۳ رملیفابارروب رم ینامک یاهملیفشاامز

 ((زمرقوم «رایشت] ))

 دیامنیم ع ورش

 ده ر فوم هرایشتآ ۳7
 ى

 لاسر وبا ویینابمک یناهرهنراثآ نیرتگ رزب زا یکب

 بوبعم هراتس تک رشاب و دوریءرامش

 اراه وا نیر وم

 هوریل اه فورعمآناگدیپ ر هو

 لک یک

 باشیپمایلیو
 تسا هدش هه

 و زهجم زا یامنیس هد
نوت نت دشابیم]« راوک» هتسيس نب رخ ا ۱۳

 م 

 تا ی سی دا



 نا ادم ۳... یئامنیستامولس» خیل
 یگناق ناو اج تها یا « دیئام وایب ار دوخ

 (كنا رت را )لودجنات دن رب ۱۱م رامش

 (۱۱۴۳هرامغ) هدش هیهن 4 و وات اسلک یاهف رب ثرریاجو ترور
 1 دنتسهین اگ راتسزا نت وا # ول راک ود

 نا رجت ) یبحم داوج._ تا

 یآ رب ۳ 5

 یرفاسب ریم البش هزبگود- سن وبتسا كرام 4 2 گ ملت ی : ۳ ۲ , ملبفود رد اد مهمولاس» شقن هک
 رنه زا نث ود «نیا زب وادب ومداژ دنا شاد «دیم تجسم

 حس اب شهمبن زاو مابقناگشس و «تشهبمدن ریو ملبفود
 ( نا ره )

 رب
 رهن ) رون زاپب خاش فج تن رش ابا« هتسکش رثز (نا ره زاپب دیحا-۳ هه 7

 ناوتیم «راراهنیجو را و هدش هیچت تک رید» و < رلدنچ
 درب ماناد 4 !منهجناکتش رف و ملش تا

 دو رکف یکدنآ اپ امشدباش میرداذگیم هقباسمی هک میاهدرک باغتتا اد راکسا هزیاح نتف رکاب رگیدداب دنمرتههراتس نیک رب دنرگتیا

 - دبدواپ رطاعخب اراهن آ مان میهدیم ملیف هحنیا هداب ددام هک مهیمک حیضوت اددجماردوخ هتندتسدزا تب وبحمو ترهشو داتفا اهناپژ رس رب شما

 ید لاسرا هلجم سردآب و دیئامن همیمض حیحص خساپ اب ریت لایرودو دن ادیمناتدوخبوحم و دنم رنه» راتساكي ۱روآهک هاش .دز 3 تسدپ

 ادها هلجم ههام۳ هزیاج ۳ ناکدننکتکرشزا نتهب ضوعرد مهام دن [د ایرج اناوز فویتتک 6تن اد
 (هعرقمکحب هتبلا) .مينکب وا دوهشع اتبن ملیفهسزا سکعهس هداشنپا هقباتم یاربام

 نتاک فزوج » و دبنامرفبم هظحالم اد ناشسکع هکیاهثس راه ود تک رش اب ۱۹:۹ لاسرد «كاکچیهدرفل ]2 ۱دملبفنیا - ۱
 ۷ . درک ین ادرگ راک

 بوخ و شزرااب راتآ زا مهاهنآمامت ابیرقت هک تساهدشهیهت یدایز یاملیف نون ات«یوکنیم» تسن راه یاهن اتساد1-۲

 هتساهدروآ رد ریرحت هتشرب «یوگنس تسن داد ۱دنآ ناتساد هک دشابیم .یمایفلا مهسکعنبا:تساهدخ هنخانش

 . دش هیهت رنداو ناددارب هناخراک رد ٩ع+لاسردعنمک ربدب رگنیاوو «ربوک یداک> تک رشاب ملیفقبا-۳



 مپ : ,

 | .دیآ همان | نا رهتامنیس تر ]

 یتساهدش اهن بس ن ارد| , خ| ٍلوحت هكر : یاهمل ف شامت لات رب

 5 ۱ 1« 1و یک و نا :لاب  ) رگب < كنر)

 ی رخ و ی
 دات ۳ هر فقه لابی» 9  نآر) ارم شن موم ر

 ایلاتبا یابی ز هراتس الیوس نم راک" فورعم هثیپرتهوهدناوخ وناب رام, رو



 6 تی یب وعاو یا تب 9 هو زخ
 1۳ یسدرب

 رک دنفن ناسمآ یوس اد هو

 رسو)تسا هدید یحاوت سه زد
 و

 (كبد یوم راکت
 ینام ره لبع کی 4

 2۱ هنحص نیا هک تسا
 زاجات دهد «ولج

 مس

 اسب هک ملیف یزمه آ هثكت ر.تسا رتشب

 نتسوه دوخو تسیدیدج یراکش

 یارس تسا میبس راغتفا نیارد

 ابرد حاوما تتحو نداد ناشن رتسعن .دنس ریم _ رگیدکیب ایددود
 دشابم رثوم تیاهنب 3 هک یناملک
 یرتهازوحراک و نتم كيژوم لثیو

 شزرا یادادو هچوتدوخ رد هیه «!نفود كیلچ دنچو

 . دشاب یم یئاوارف یرنه تن هشیمهباهب !نتییاک یلو

 یلبخ كنپن دبص یاه هلعص ۰ نیا .شلاوتم
 یتقدو,تمحذو دناهدش هیهت بلاج رد رکید یاجکیرد یدیهدیداد

 یب وب هتف رراکب اهنآ درومرد هک ۲

۷ 

 و
 اسیا رجام (یگدج

 هدانیآ همان رب

 یزومرهیاهتسد
 زافآ یلم یانتیس تعئلص نازحاص

 قب رطب اردوخ راک نانچه و دیر
 ضب رم و دا دجن رب رم و وا درک هکشبااتدن دادهماوا)

 تروصتا ودرد ینالوصت دمب ینامز

 نیادد نآ حرش هک ی

 قبوعت دهه زاک هصب

 تشذگ اهتدم زین یرجنامن
 دمآ راک رسرب یلعفرادرهش هکنیاا

 ددادناب رج یت امادقا رضاح لاحردو

2 
 ۱ هجیتت هک دنچ رهو تروص رهرد

 ۱ نتسوههکاریتامحژ نآآ شزرا راک

 | ملیفیسل و درادن رپ رد هدش لمحتم

 | یئامنیسرتاكپناونس «ثكبد یبوم
 ۱ رد كرزب داختفا كب.و هتج رب

 | اتیسخی دات ردنتسوه یرنه تیلاعف

 دنام ِ راک دابب

 یاعلا
 ۰ رحم

 7 ردیلعلیفا را ( زاب دنب) ملیف ه اب

 ۳ خو

 ان

 جم مجارموژوم رم
 ورم هن انس رخ

 ایفا 9

5 
 هاسوئی دیو د

 یاهتمنص زا یکسب

 یواشرس دمآ رد یژور تسا
 رادکیم ۰ دنک دباع تکلمم نیا

 ۳ هجوت نادب هک تسادوما ی سوآبلو اس اطظرزا نی

 و نف نینچنیا دز را ۳ هدوم

 ررادرضاح لاحرد هک یتعنس هتفگش
 : و طب دیدی بیاد هیلوا لحا رم

 ناشنامتس.دوش لامیاپ و بوک دکل
 ی تایحوررادومت ورثه .قدذ

 . تسایتکلسم ره مدررم ندعت
 یدیفمورتوم بتکمژ و رما
 وخ.تسا هدش همهاج دارفا

 تقد. یلم یامنیسب
 درونی ارد یسانم هدنب آ ددام .دوش

 ۱۳ تصسصرتشب

 ام
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 ۱ 0۷۸۲۷۸ ۸۰۵0۵۲۲0۱۲ ۷۷۲۲ هانگ یه رداداد

 1 1 ۱ ۱ كا رتشاب

 نوتلاد یردا < نیلپاچ ی
 اس ر ۵ زابسس

 دنم ره دز رف

 یلباچ
4 ۶ »+ ۱ 

 یلتنبناج نیلپاچ

 تسا یثانج را نی رثجیوم و نی رثیلاو

 رثآ یه دد نونک تن آ یداقتناتاکنهک

 تصسادهدشز هژید یرگید هاشم
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 تا۴

 چ لشادندمآزا ق تساهتفد تداب !یتوگیمهچ !رتدوخو هچ لشارندمآزا ءق ت یا

 ودوبوت یمقاد ساسحا نآ .یتشادلدددیوب تبن یاهنیک و توادع ۲

 «دوب حیحص نزنباب تین تتواضف عقوم نآدد
 یاه فرح مرادن شوخ رکید یهاوخب ار شتساد . زیئ ولو

 هناتسوو ریغ یاهاجبام یاهتبحص هکتیاژا لبق تسارتهب . موتشب ارت

 <میرش ادج مهذا دسرب یزیمآ تنوشخ و

۷ 
۳ 

ِ 

۰ 

 مههمن كب یتس رضاح هک یداد تسود دح نیاات ادوا سپ» 1
 «۱یونشب وا دضرب ۰
 دیسرب رگید؛داب زیئول , مدنادرگ رم !دمیودو مدادناد شیاوچ 3

 هدنیآ یا رب منيبب.وکب الاح , نک شومارف یدبنش هچنآ[, بوخ یلیخ#
 «۱یداد یمیصتهچ

 تساوضرد مهزاب , مدرک جاودزا تساوغرد واژادابکی» 1

 مدسرب هجیتت همان منکیمدا رکت ًابترم ادداکنیاو درک مهاوخ
 <!دوب ماومهچ یدرک تساوخ ددوازا ۰؟یداب نیلوا»

 «مدلوتزود حیم» ۰

 ۸ داد یباوج هچ ید» ۳.
 جاددزا تساوخرد وازآ ینمشروط نم یهاوخباد شتداد» 2
 ءابتشا هکیل حرد مدومن میاضاقتلوبق رب لدحار شدروخ ریز رطد مدرن ۳

 «دوب هدادن تیثم باوجواد مدوب هدرگ " 3
 بدوبهدناوخ اركالما یداذگ او دنس یو مقود آرد ابآ> ۳
 وازا هک مقوم نآذا دعب تعاس دنچ .دناوخ ًادمبار دنس هند 3

 «مدرک جاودزا تساوخدد

 مدمآ مردپ رادیدب هلصافالب زین نآ ندناوخزا یب»
 هاوخب یتحیضوت ازت دمآ ۳ تردپ رادیدب تهجنیازا , دو, هدشن دنس نودضم هجوتم الماک » 3
 دنس نوضم هجوتم الماک تشکیمذاب مردپ شیذا یتقد یلو» ۹

 یتروصددا ریذ:دداد لاکشا یکدنا امش یارب ددجم حاددزاب طوبرم هدامو تنکراب مردپ یظناحلادخ قوم هکدیاابم مدای بوخ , وب هدش
 نم او تک اوجمد لغو.« دن یا دینامب ویبع رخآ ات .دیاب دیشاب لاوما و كالما كلام دیهاوخب هک

 ناگی ساضش| تسدب ك

 یلاکشا وا ظاحل زا رکید هنگ ا ودژا نماب لشا ررگا
 «دوب دهاوخ یئاداد هبلک كلام ناگابک وا

 الما منسا وغیمن نوچ دوب یئوروم

 رها رغت

 ۳ ۶ ان وار ۳۱ پیلیقز

 9 بل واژاو . ددرت وررزاو-

 ز نآ لوبقب رضاحلشا د زیچ نیاو دوفیم [ لوبق رضاحلشا د ه* ت ِ

 گیم رب وتب رگبدراب لاوما و كالم| هبلک دنک

 سا [ رگفوآ تس
 *«یدوب هدرکنار

 ژ دنکیما یف رف هن وگچیهمه تروصت آ ردو 2 ۳
 زاد اوتم یدا ,

 رو راماخب دا (ملسم . دنک هدافتسادها وغب زدق ره نم تست و تسه

 (زاررف وئابآ ورک دها وذت یداددوخ نما عاددزازا , هنسرد هیق

 ۱ یلکیمروصت

 ۱۳ ساب هجوعم انمط یلو دهای یمن زن تتکسو
 لوح حداخ,دوشک نیاذا یلوب دنا وتیمن رکید دوشوت رسمه لشا رد
 رب ایلاتباب هداب ودو دنک كرت اداجنیا تساوخ شلد تق و رهایو

 رم هک ادب اد نیا طقف . موشیمن تمحا ژمرگید نیاذا شب هلاح

 زاجن ر اردوخ نانغسب هکشاژا, مهاوغبمن یزیچوت یبوخ و ریخ
 شدنی متفک هچنآ هراب دد یکدنا ملکیم شهاوخ مهاوغیم ترذعم

 «ینکز اباد تشوک و مشچ

 ., تفرو دزک یغفاحادخ سذا نانغس نیا نتفک زا سی زی ول

 یرو دوبناجیب مه دابژ تفکیم هچنآ مدرکیم سح ملدهت هکیلا-دد

 1 .تشادارم یهاوخریخ دمت ًاعقاو

 -.مدیدمدش یروخراهن قاطا .دداوو متشک زاب هناخب یتقو

 |هتشاذگ باقشب زیم یودرفن هس یارب و تسا هرفس ندیچ لوفشم
 0 «ميدادناعهم بآ و مدیس رپ وازآ بچمت اب

 دم حبصزورماء تساهدهر جدیا وکساپ سیم "۱ یلب»

 دزا یکی تشگ اب ردو دنتفد وکساپیاقآ لب مناخ , امش نتفد
 دنابپ اجنیارودهاوغیم یو مولعم رارقژا دندروآ ءارمهب ادوا

 یا تسا دارق وکساپ سیم مدیسرپ دا زابجعت لامکاپ
 9 < ؟ دنا

 ِك . اپ یرمسیم « اقآیلپ »
 هدامآ لونشهالاحانحبصذاو تساهدمآ اجنیاب مناخ هارمهب تسا
 « میاهدوب داتمافا یارب كند یتروص قاطا

 + قاطارد , منذر هلاپ هقبطب هلصافالب
 7 .دداددارف پاوغتعت دانک زیم یود لشا رذا

 اش ژادعب ماش زادعب
 .ینکت اطخ اپذا تسد شاب بظاوم

 ار منک رواب متسن اوتین

 0۳ « توعداب

 شا ی
 ۳ یرتزمراعب 1 سوزش نیک

۳ 

 | و وزوسیم یختآ ن
ً 



 ییاجح و هلصان نم د شدوخ نبی تسناوخیم وا

 هتخورفارب دوینایصنانچ .مشاب اهن اب ناو یکی و
 هنگ

 منک لمان یاهظحل هکتیا نودب ؛ هدش سیخ سابل نایم
 دن دوب هتسشن یراعب دانک وکساب سیمو لشار نو له ار ما رظ

 تفگ دانا نمب لشاد مشچ ان. دیو ۲ 1
 باختنا شدرگ ویداوسیاربادیژود هچ .یتفگ بدم

 لامگ ای وکساپ سیم . تسا هدیمدنا رب یر و
 ۱ یو نپب

 < .دن امب امدرا "تسا م
 یگسن یب هدنخ لشاد یاهف رح ندبنش ذا سپ مه ی لب

 تسفومشم دایسب یلشا مناخ فطل ذارپا زا هک ناب

 یاهملک دنچ مهاوخیم . مشاب اجنث وئ اب تسلکتم ابآ؛لهاد»

 .منگت
 ددیتاونیم یهارعیم هچره تسیت ندن ام اهن ه ین

 5 ی وگب وکتساپ یرم روش
 هکنبا ناونب و تساخرب شیاج ذا وکساپ سیم عتودیا رد

 ووتسد واب لشادیلو تفدنو رب قاطا ژل دشاب ام محازم دهاوخب

 دونش دناوتبدن زیم شیادص تقوره ات دداذگب ژاب اد اهقاطا و
 تمیراک همچ نیا و مدیسرب وا وا مدش اهلت لشاد اب یتقو,

 4 ؟یاهدرک

 ینادیم یبوخب اد شلیلد تدوخ وتو

 <. ماهدادحیضوت

 +؛دن امب اجنیا دهاوخیم اه 7

 « .دریگ رارقنملیم مقوم ره اتو
 !ریذ,ینک لحن ادوا تبحاصم ژودكي زا شیب یناوتیت وتو

 هابتشاو «یزایمبذطعم ارم مهد تدوخ مه هناخ نیا دد یوندوب اب
 وا ابمهاوخت تقوره .تسیب دوم و برشم شوخ رتخد وا. ینکیم

 نسیا دد نم دوب مز] .دنیشنب یا هشوک دو تک اس دناوتیم مک ت
 زا سب سشیدهک یناهفرحذا سب ًاصوصخم , مشاب هتشادیتینما هلاسخ

 . 4 مدرکیم یرکف یتسیابیمءرخالاب مدینش تردیممت ردبزا ماخ
 ی

 اه در

 تپارب متشادداپ دد

 بس وکساپ سیم ندوب اب الاح و تس

 عالطا مدختسب موشورب وروگتساپ سپمهنایقاب زیم رس مدوب لباح نوچ
 هیبهظحل هنچ متفر رتسبهاگن ]3۶و رپن نیئاپماه فرخ یارپ هک مداد
 ما هتسخ یک دنا هک متفگ و اب دوش ابوج ملاوحا اات دمآقاطاب تک یس
 سپودوخ ملاحنارگنلشا دمدوب مراودبما .متک تحارتسا مهاوخیم و
 یواب ند)فرحیآ رپ یتصیف ست وت ادم ودیایب مقاطاب ماشف رسا
 نشعاس ماش فرص)!سپ لشارر ههیسرت هجینا مراظتت ! یاو .مشاب هتشاد
 زا هاگن ۲ .تفر شدوخقاظاب سیح » دنادذگ و کساب سیم ۷ تبحصب
 زاب اد وح ا مدرب شیپ تسد متفد یوقاطا فرط و متساخ رب میاچ
 ردب هب رخ دنچ . تسا هدرک للفلخاد ژااوود هک مدشهچ وثم یلو مک
 وا رب وایسب یتلاحا ومنشک ,.دوخ ناطاب داچاتب دادن یباوج السا متفوک
 مواتفا مرتسبیوربهدرسقا و

 هچدی ًایتمواب تسدد هک مدوب ناشی رپ و جیکن اتجدس ژود حبح
 فرط, « اهبصنددوشنودب ومدبشوپ اد مسایل مدادرطاقب طقف .مدرک
 بسک یحزاون عقوم ,مهدماجن | یراک چیه متستاوتن یاومنفد مرا قاطا
 ماهفأقم ششچ نوچ دهد عالطا ار اذغ ندعرضاح ات دم[ مغارس
 یقافتاهچ .تسن بوخ جیهنات احاش اف ]و تفک هدشنا رکن تدشب دانفا
 وا یلو + تبوخ ملاح .تسینیزیچ»متفگشیاوجرد 6« تسا هداتنا
 وکساپ سمولشارقافتاب دس هقبقددنچ و دش جداخ نم درن زا هلصافالپ
 یتارگن دانآ شا هفایق ودد رک سمل ادمتسد دمآ موزنب لا .تشگ ذاب
 نبا مفوم هچومتفگ و ان رطاخ یناشب رب ه یجیگل احنآ رد .دشدادوش
 هیدوچپهب رگبد مهدبم فرشلوق وئب نم .یتسرظبم شلزسب 1 هرتخد
 «.موشن تمحارح

 زا یکی ددز» تفکه درک بمک یسیور باوج یاج لشاد
 مهنوتکنیل وهب .دب سب ناشقاطاب ۱دبیلیف یاقآ و دبلک ادح ۱دنیمدختسم
 م.دو رب رتک د بقع دیهدب روئسد

 ردرس تسود داتفا یمقافتامتا رطا رو هچنآ )ا رگیه دبنآ دل
 اطاودت دیک اد اههدرپ .دند ربمدوخ قاظاب ۱ردیآیم مدای .مدر وایت

 .تقرگ لشتسد رد ارم تسد تسالم ابلشاد دنتخاسكیرات یکدنا
 ملکیم شهاوخو متفک هاب نم ود رک شزاوون ادمیناشیپ شرکیدتسداب و
 یبیسآ ه وگچیه نم بناجژا مهدیملوق .یتسرفبشلزتمب ادهرتخدنیا
 "و شاب تکاس دلاح» .بوخ یلیخ » تنگ باوج رد وا وهدصرن وتب
 +. نگت حا رتسا

 .مدوب ربخیب تخاگیح مفاررطا رد هچن آ زا یتدمز اب نآ زا سب
 .یمرتسب یور4ک ار یک اون اخهلش زب .تربلیک رتکد هفایقديآیم مداب طقن
 .مولعم دارت زا » تنکیم یداب شرح نحلاپ یو.مهیددو هدش مخ
 تا رگن اب هتخیمآ ینحلاب هک مدینش ارلعاد یادصدمب و «یاهدروخ امرس . .  .تسغب دنکم حروتب ادخ .یاهناقیحا راک هچ ,یاهدرک اتش ایود دد بشی رپ
  یهاتوکدبابم رب ناتتسد ژا هچرهمنکیم شهاوخ تک د» تقکیم دیدش
 انشآ یرامیب نا اج نم .دینکت

 .تفر رتکد یتقو
 "ردادوا و مدوشک
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 | ددهک دشاببم ناتساگزا
 تبقذ مار ینیک رسا رس ۱

 *۴اویم ءدرمفرگش

 تس) هدش
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 شف 0 یر یامنیس یناتسبات هوکشاب یاضن ت

 ین ۱ 1 ۱ 1۳ ام ۰ نا یوتت در أ نیر ِق ,

 بت ی سم

 هدید را عفا ود,جمن و قیوش» دردوم ناوج یفامنیس لب اب

 ۹ ر» 4ر مه ارث آ كل ررب نر دمو
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 : لا رتشاب

 را رفدب ودر

 شنا رب راث آ دنم رثهر ونک آ

 تباذ لرد ورد

 دنم راه و دیدج هشیا ره
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 یدعس کلر زد فاهتس ۰ 1

 زیضم

 و

 اهملیف نب رتهب هدنه دشب امن
 هتمصمسسرمتم

 (یرنه ی یار زد و نادواج راکتهاش ی گی

 ت


